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KONTINGENTEN TILSAMORG (FRA 1. JANUAR 1983)
Heltbetalende:
10 ore pr. solgte
20 ere pr. solgte
43 ore pr. solgte
Arskontingent kr.

ukemerke
14-dagers merke
manedsmerke
5,16 pr. medlem

Halvtbetalende:
5 ere pr. solgte
10 ore pr. solgte
21 ore pr. solgte
Arskontingent kr.

ukemerke
14-dagers merke
manedsmerke
2,52 pr. medlem

Det foretas oppgjor for det samme antall merker som de til de respektive forbund. Kontingenten innbetales hvert kvartal etterskuddsvis.
Innbetaling av kontingent kan skje over Postgirokonto 5192021
Bankgirokonto 9001.21.08388 Landsbanken A/S —
eller direkte til
kontoret, Youngstorget 2 b, 7. etg.

ARSMELDING
09
REGNSKAP
1982

REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN 1 SAMORG
Samorganisasjonens representantskap bestar av representanter fra de
tilsluttede foreninger, saledes at foreninger med inntil 500 medlemmer
har rett til 1 representant, og deretter 1 representant for hvert pabegynt
500-talls medlemmer, beregnet etter foreningens gjennomsnittlige medlemstall i det siste fortopne kalenderar (betalende medlemmer).
Ingen forening har dog rett til mer enn 20 representanter.
Utregningen av representanter skjer pa grunnlag av rapportene til forbundene.
Representant(er) med vararepr. velges av vedkommende forening.

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON

ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN
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For 0vrig kan det stilles forslag til ytterligere tidsbegrensning
og strek med de inntegnede talere.
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Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak.
Taletiden begrenses til 5 minutter ferste gang og
3 minutter annen gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang,

2.

Forslag ma innleveres skriftlig til dirigenten undertegnet
av forslagsstilleren.

Intet nytt forslag kan opptas eller trekkes tilbake etter at
det er besluttet satt strek.
Forslag som ingen forbindelse har med de pa dagsorden
oppsatte saker, kan ikke behandles.
HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0.TET!
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4. omsl.side

Hva er SAMORG?

INNLEDNING
Virksomheten i perioden har veert omfattende. SAMORG har S0kt a
markere fagbevegelsens syn pa en rekke aktuelle saker gjennom
uttalelser og aksjoner, og gjennom arbeidet i komiteer, nemnder og
utvalg hvor vi er representert.
Fredsarbeidet er en viktig del av fagbevegelsens virksomhet, og
SAMORG har sett det som en av hovedoppgavene a arbeide for et
sterkere engasjement fra de fagorganiserte. SAMORG har deltatt i
demonstrasjoner, arrangert av Nei til Atomvapen. Det er ogsa avgitt
uttalelse om vapenkapplepet som er oversendt til Stortinget. Et ledd
i dette arbeidet var ogsa metet om «Fred, nedrustning og sikkerhet»,
den 15. september, hvor Georgij Arbatov fra det sovjetiske vitenskapsakademiet og LO's internasjonale sekretrer, Kaare Sandegren
var talere.
SAMORG har ogsa deltatt i det internasjonale solidaritetsarbeidet,
bl.a. gjennom medlemskap i ulike solidaritetsorganisasjoner. Hendingene i Polen var sjokkerende for fagbevegelsen, og det ble derfor
arrangert demonstrasjonstog og folkem0te pa Youngstorget 30. januar
1982.
Samarbeidet med vare kolleger i Skandinavia fortsetter. Den nordiske
h-lovedstadskonferanse ble i 1982 arrangert i Stockholm.
Nedgangen i industrisysselsettingen fortsetter. Dette sammen med
stagnasjon og tildels nedgang i offentlig og privat virksomhet har
fort til at det ved arsskiftet var 3 500 registrerte arbeidssokere i Osloomradet. SAMORG har forsokt a pavirke utviklingen gjennom forskjellige tiltak. 1 forbindelse med nedieggelsen av steperiet ved A/S Jetul
ble det arrangert punktdemonstrasjoner og en times politisk streik
den 21. juni. Ca. 30000 deltok i denne streiken. Det er arrangert
«aksjonsuke for bevaring av industriarbeidsplassene i Oslo», med
ute- og innemeter, utstilling samt «stands»-aksjoner rundt i byen.
Et virkemiddel i kampen for a bevare industrien i Oslo er at kommunen
kan tilby egnede tomtertil naeringsformal. Dette er det mangel pa i dag
innenfor naveerende byggegrense. SAMORG har derfor foreslatt
overfor de politiske partiene i Bystyret at det blir foretatt en justering
av byggegrensen.
Forholdene pa boligmarkedet har som f0lge av endringene i finansieringsordningen og endringer i borettslovene forverret seg ytterligere.
Nye leiligheter er na blitt sa kostbare at de ferreste har rad til a
kj0pe seg inn i nye boliger. Dette gjer seg gjeldende ogsa i den gamle
boligmassen. Det borgerlige flertall pa Stortinget ma ta ansvaret for
denne utvikling, og det ma, etter var mening, skje et politisk skifte
for a fa gjeninnfart en sosial boligpolitikk.

SAMORGs engasjement i skolepolitikken opprettholdes gjennom var
representasjon i ulike organer i de videregaende skoler. Det er imidlertid behov for informasjon i skolene om arbeidslivets organisasjoner,
og om mulighetene pa arbeidsmarkedet. Dette gjennomferes i liten
grad og nasrmest tilfeldig. Arsakene til dette ligger i at det ikke er
organisert noen systematisk opplegg for en slik informasjon. Det
skorter i ferste rekke pa kvalifiserte folk som kan pata seg oppgaven.
Transportarbeiderstreiken og den langvarige streiken ved A/S Vinmonopolet ble stettet av SAMORG som ogsa organiserte innsamlingsaksjoner til stette for de streikende.
Oslo bys ekonomiske stilling og de borgerlige partienes manglende
vilje til a prioritere sosiale oppgaver har fort til at den kommunale
service overfor befolkningen har blitt stadig darligere. Det er nedvendig at vi ogsa i Bystyret far et politisk skifte. Dette er mulig hvis
fagbevegelsen og den politiske arbeiderbevegelsen satser for fullt til
kommunevalget i hest.
Aktivitetene i 1982 forte til at budsjettet «sprakk», og styret sa seg
nadsaget til a anmode fagforeningene om hjelp. Takket vasre denne
hjelp, og bevilgning fra LO, kom vi helskinnet ogsa gjennom 1982.
Kontingentforhoyelsen fra 1. januar 1983 vil bedre 0konomien, i hvert
fall for 1983. Styrking av bemanningen pa kontoret er fortsatt onskelig.
Styret retter til slutt en takk til .de reprepentantene som har deltatt pa
SAMORGs moter og andre arrangementer, og til vare representanter i
utvalg, nemnder og komiteer.

Styret

STYRE OG ADMINISTRASJON
Representantskapet foretok pa arsmotet 19. april 1982 folgende valg:
STYRE
Jernbaneforbundet (gj.v.)
Formann: Ivar 0degaard
Nestform.: Annar Lille-Msehlum Postorganisasjonen (ny)
Handel og Kontor (ny)
Gerd Bjornstad
Medl.:
Grafisk (gj.v.)
Per Ryanes
Elektriker og Kraft (gj.v.)
Finn Hauge
Jern og Metall (gj.v.)
Knut Bentzen
Kommuneforbundet (gj.v.)
Odd Veering
Inger Syversen
Arbeidsmannsforbundet (ny)
Neering og Nytelse (gj.v.)
Terje Kristiansen
Ingveig Grue Hansen Postforbundet (ny)
'Nordli
Harald
Jernbaneforbundet (ny)
Vara:
NFATF (ny)
Finn Harald Sand
Tjenestemannslaget (ny)
Bitte Vatvedt
Bygning (ny)
Oddvar Brathen
John Steinhaugen
Skolenes Landsforbund (ny)
Tiltr.:
Famiiiepolitisk Utvalg
Jorun Christensen
LO's distr.kontor
0yvind Hvattum

REVISJON
Medl.:
Vara:

Ingvald Kolve
Ingvald 0rsnes
Vivian Langdalen*)

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Elektriker og Kraft (gj.v.)
Elektriker og Kraft (gj.v.)

LO'S REPRESENTANTSKAP
Medl.:
Vara:

lvar0degaard
Jernbaneforbundet (gj.v.)
Annar Lille-Meehlum Postorganisasjonen (ny)

VALGKOMITE (valgt pa representantskapsmote 22. febr. 1982)
Formann: Per Klausen
Handel og Kontor
0yvind Myhre
Medl.:
Grafisk
Vivian Langdalen
Kjemisk
Tore Lauvsnes
Jern og Metall
Kari Erlandsen
Jernbaneforbundet
Solveig Wiik
Tjenestemannslaget
Else Moe
Kommuneforbundet
Per Bj0rn Pettersen Bygning
Terje Kristiansen
Styret
*) Vivian Langdalen ar
ikke v%rt innkalt som revisor da hun ogsa er medlem av styret.

Styret har i 1982 avholdt 10 moter. En del av de viktigste sakene har
ogsa vsert behandlet pa representantskapsmetene. Samarbeidet i styret
har vasrt det beste, og i de fleste sakene har det veert enstemmige
beslutninger.
Administrasjonen bestar av en fastlennet sekret%r/kasserer, for tiden
Arne Jensen. Etter tidligere inngatt avtale med Oslo Arbeiderparti, hvor
SAMORG leier kontor, utfores en del av det rutinemessige arbeidet,
som trykking, stensilering, kopiering, adressering, pakking, utsendelse,
samt noe skrivearbeid av personalet pa OAP's kontor. Dette er til stor
hjelp for sekretasren i det dagiige arbeidet.

MEDLEMSSTATISTIKK
FORBUND/FORENING

Pr. 1. oktober var 164 fagforeninger/avdelinger fra 29 forbund tilmeldt
SAMORG. Samlet medlemstall ved samme tidspunkt var 124.355.
FORBUND/FORENING

ANT.
AVD.

1
-

123
123

Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekn. Funksjon.
Avd. 002 - Bygglederne ..........................
» 004 - Av'NTATF ............................
» 030- Oslo Grafiske Arbeidsledere ............
» 042 - STK's Arbeidslederforening ............
096-Standard Ingenior-og Teknikerforening ..
» 097 - NEBB .....'.....,.."...............:...

6
-

2.164
227
1.400
114
100
265
58

Norsk Arbeidsmannsforbund ......................
Avd. 005-Oslo og Omegn Arbeids.mannsforening ..
05. Bekledningsarbeiderforbundet ....................
Avd. 022 - Bekledningsarbeidernes Forening ........
302 - Oslo Lsrarbeiderforening ..............
311 - Oslo Portefelje-og L%r\/arearb. Forening . .

1
3
-

1.700
1.700
1.644
1.458
26
160

Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund ............ 11
Avd. OOI-Temrer- og Snekkernes Fagforening ....
002 - Murarbeidernes Forening ..............
003 - Oslo Stein-, Jord-og Sementarb. Forening
004 - Oslo Trelastarbeiderforening ..;.........
005 - Rorleggernes Fagforening ..............
006 - Murernes Union ......................
009 - Malersvennenes Forening ..............
011 - Blikkenslagerne og Taktekkernes Forening 012 - Bygningstapetserernes Forening ......_
013 - Glassmestersvennenes Forening ........
015 - lsolat0renes Fagforening ..............
07. Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund .......... 5
Avd. 001 - Elektromontorenes Forening ............
002 - Radiomontorenes Fagforening ..........
012-Heismont0renes Fagforening ............
230-Bedriftselektrikerforeningen- ............
242 - Telefonsentralmontorenes Forening ......
08. Norsk Fengselstjenestemannsforbund .............. 1
Avd. 001 - Oslo Fengselsfunksjon%rers Forening . .

7.907
1.705
380
2.712
120
1.028
500
778
313
126
158
87
2.745
2.300
5
205
40
195
520
520

02.

03.

06.

10

ANT.
MEDL.

09.

Norsk Grafisk Forbund ..........................
Oslo Bokbinderforening ..........................
Kraftand Fagforening ............................
Oslo Litograf- og Kjemigrafforening ..............
Oslo Typografiske Forening ......................

4

6.053
1.548
230
1.507
2.768

10.

Norsk Gullsmedarbeiderforbund ..................
Oslo Gutlsmedarbeiderforening ..................
Oslo Tannteknikerforening ........................

2

238
230
8

Handel og Kontor i Norge ........................

2

ANT.
MEDL.

01. Arbeiderpartiets Presseforbund ..................
Oslo avd. av AP ................................

ANT.
AVD.

11.

Avd. 003-HK ..................................
120-HK

-

..................................

-

14.297
6.900
7.397 ,
3.248
1.512
1.202
534

12.

Hotell- og
Avd. 001 010 016 -

Restaurantarbeiderforbundet ............
Oslo Hotetl- og Rest.pers. Forening ......
Oslo Serviterforening ..................
..................
Oslo Kokkeforening

3

13.

Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund ..............
Avd. 001 - Jern- og Metall - Oslo ..................
235 - Oslo Steperiarbeiderforening ..........

2

16.433
15.854
579

14.

Norsk Jernbaneforbund .......................... 16
Avd. 001 - Oslo distrikts Kondukterforening ........
002 - Oslo distr. Kontorpers. Forening ........
003 - Hovedadm. Kontorpers. Forening ........
004 - Oslo distrikts Handverkerforening ......
005 - Oslo distrikts Linjepers. Forening
......
006 - Lokomotivstallpers. Forening ............
007 - Statsbanenes Sjaferforening ............
008 - Oslo distrikts Stasjonspers. Forening . . . .
009 - Statsbanenes Verkstedarbeiderforening ..
010- Oslo distrikts Vognvisiterforening ......
011 - Oslo distrikts Verksmesterforening
086 - Oslo distrikts Banemesterforening ......
088 - Oslo distrikts Elektropers. Forening ......
098 - Forsyningspersonalets Forening ........
120- Oslo distrikts Rutebilpers. Forening ......
» 122 - Oslo Ingenier- og Teknikerforening ......

!5.

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ............
Avd. 006- Oslo Kjemiske Arbeiderforening ........
062 - Lysaker Kjemiske Arbeiderforening ......

4.954
277
718
600
117
582
157
90
860
800
90
27
9
227
135
146
119
1.734
1.630
104

2

11

FORBUND/FORENING
16.

12

ANT. ANT.
AVD. MEDL

Norsk Kommuneforbund ........................ 40
Avd. 003 - Oslo Havnevesens Personalforening . . . .
006 Veivesenets Arbeiderforening ..........
014-Oslo kommunale Vognmannsforening ....
015- Elektrisitetsverkets Arbeiderforening . . . .
016-Kirkevesenets Arbeiderforening ........
020 - Vannvesenets Arbeiderforening ........
022 - Friomradenes Fagforening ..............
028-Oslo Sykehuspersonales Forening ......
029 - Oslo Sporveisbetjenings Forening ......
030- Lysverkenes Funksjonaerforening ........
041 - Renholdsverkets Arbeiderforening ......
» 043 - Oslo komm. Skorsteinsfeieres Forening . .
049-Oslo Sporveisarbeideres Forening ......
063- Oslo komm. Rengj.assistenters Forening . .
^
065 - Statssykehusenes Fagforening ..........
072 - Oslo Komm. Skolefunksj. Forening ......
073 - Sosiale Etaters Fagforening ............
077 - Tekniske Etaters Funksjonaerforening ....
093 - Oslo komm. Rorleggerforening ..........
096 - Oslo Sporveiers Tekn. Arb.lederforening . .
108 - Oslo Brannkorpsforening ..............
116- Oslo Kinobetjenings Forening ..........
120- Gaustad Sykehus Personalforening ......
146 - Film-og Teaterteknisk Forening ..........
148 - Helseradets Personalforening ..........
149 - Oslo komm. Bygg- og Botigetaters Forening 195 - Tjenestemannsforeningen ved Radhuset . .
205 - Holmenkollbanens Betjeningsforening ....
208 - Oslo og Omegn Vaktmesterforening . . . .
225- Baneselskapenes Befalsforening ........
243 - Oslo Sporveires Kontorpers. Forening ..
246 - Fris0renes Fagforening .............:..
325 - Oslo kommunale Tjenestemannslag ......
405 - Prisnemndas Tjenestemannsforening . . . .
» 407 - Oslo kommunes Revisorforening .."......
479-Oslo komm. Barneparklederforening ....
» 485 - Sosialavdelingens Personalforening". .....
» 486-Barnehagepersonalets Fagforening ......
487 - Kulturpersonalets Fagforening ..........
506-Oslo komm. EDB-Personales Forening ..

24.607
375
610
315
577
310
423
986
3.200
2.085
500
574
29
679
1.700
1.095
139
1.153
1.060
78
110
676
268
304
600
555
339
1.212
186
520
307
186
175
255
80
103
170
774
1.500
289
110

FORBUND/FORENING
18.
19.
21.

23.
24.
25.
27.
29.

30.
31.

ANT. ANT.
AVD. MEDL.

1
Norsk Lokotivmannsforbund ......................
Oslo distrikts Lokomotivpers. Forening ............
1
Norsk Musikerforbund ..........................
Oslo Musikerforening ....................'.........
Norsk Nserings-og Nytelsesmiddelarb.forbund ...... 11
Avd. 001 - Oslo Margarinarbeiderforening ..........
007 Bryggeri-og Mineralvannfabr.arb. Forening
» . 014 - Sjokolade- og Sukkervarearb. Forening ..
............
019 - Mellearbeidernes Forening
031-Oslo NNN avd. ........................
044-Vinmonopolets Arbeiderforening ........
» 049 - Meieriarbeidernes Forening ............
401 - Oslo Baker- og Konditorforning ........
..........
501 - Oslo Tobakkarbeiderforening
- Oslo Kjattindustriarbeiderforening ......
......
621 - Fellesslakteriets Arbeiderforening
1
Norsk Postforbund ..............................
Oslo krets av Norsk Postforbund ................
1
Den norske Postorganisasjon ....................
Oslo og Omegn krets ............................
1
Norsk Sjemannsforbund ........................
Avd. 001 - Oslo avd. av NSF ....................
1
Norsk Sosionomforbund
.........................
Oslo avd. av NOSO ............................
Norsk Tele Tjeneste Forbund .................... 6
Avd. 001 - (Montorer) ............................
» 002- (Rikstelefon) ..........................
003 - (Bud og betjenter) ....................
008 - (Kontorpersonalet) ....................
018 - (Televerkets Hovedverksted) ............
102-(NTB) ...................'...........,.
Telegrafmennenes Landsforbund ..................
1
Krets 60 - Oslo ................................
Norsk Tjenestemannslag ........................ 33
For. 002 -Sentraladm. Tjenestemannslag ..........
004 Kornforretningens Tjenestemannslag ....
007 - Statens Filmsentral ....................
009-Utenriksttjenstens Landsforening av NTL 012 - Statens Vakt-og Varmemesterforening ..
019-Oslo og omegn Statsarbeiderforening ....

620
620
733
733
5.233
273
1.031
1.106
139
159
389
543
358
430
765
40
3.053
3.053
3.700
3.700
500
500
798
798
1.973
500
318
547
517
73
,18
1.353
1.353
12.317
4.150
95
69
283
186
946
13

AVD.
AVD.

FORBUND/FORENING

Avd. 029-Lanekassens Tjenestemannslag ........
031 - Kringkastingens Landsforening ..........
032 - Stortingets Tjenestemannslag ..........
033 - Distriktenes Utbyggingsfond ............
» 035 - Velferdstjenesten for Handelsflaten ......
044 - Riksrevisjonens Funksjonasrforening ....
054 - Nor.sk Medisinaldepots Personalforening . .
067 - Embets- og Tjenestemennenes Landsforen.
068 - Forsv.stabens forening for ledende tj.menn
070-Forsvarsstabens Etatsforening .........'.
071 - Norges Skatterevisorers Landsforening . .
» 075 - Statens Legemiddelkontroll ............
090 - Tjenestemannslaget ved Universiteteti Oslo
101 - Landsforenirigen for Forsvarets Personell
103 - Trygdeetatens Landsforening ............
104 - Landsfor. for Embetskont. ..............
105 - Arbeidsformidlingens Etatsforening ......
107 - Ligningsetatens Landsforening ..........
109-Spesialsk. Landsforbund
110-Vegtatens Landsforening ..............
112- Sivilt Beredskaps Tjenestemannslag ......
» 113 - Landsforening for Elev- og Studentsamsk.
114 - Landsf. f. Kulturinst. ..................

115-Statens Teknologiske Institutt

..........

ANT.
MEDL.

'?15

-

1.110
131
105
102
124
315
220
62
137
47
22
780
1.073
770
39
191
164

-

35
29
313
53

-'':

100

116- Landsforen. for de Regionale h-loyskoler . .
117 - Landsforeningen for Forskningsinstituttene 118- Landbruksetatens Tjenestemannslag . . . .
33. Norsk Transportarbeiderforbund .................. 4
Avd. 001 - Oslo Bryggearbeideres Forening ........
004 - Oslo Transportarbeiderforening ........
056 - Oslo og Omegn Bussarbeidsrforening . . . .
- Lastebileiernes Forening ............'....
34. Norsk Treindustriarbeiderforbund ................ 2
Oslo Snekker- og Mobeltapetserforening ..........
Oslo Berstearbeideres Forening ..................
35. Skolenes Landsforbund ..........................
1
Oslo avd. av Skolenes Landsforbund ..............
36. Norsk Barnevernpedagogforbund ................ 1
Oslo avdeling av Norsk Barnevempedagogforb. ...,

4.694
212
2.352
902
1.228
422
126
296
417
417
175
175

164

124.355

14

174
277

LANDSORGANISASJONENS MEDLEMSTALL PR. 31/8 1982
Arbeiderpartiets Presseforbund ..........................
Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjon%rer
Norsk Arbeidsmannsforbund ............................
Norsk Barnevernpedagogforbund ........................
Norges Befalsforbund ..................................
..........................
Bekledningsarbeiderforbundet
Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund ...................

833
14.154
38.539
594
3.852
16.384
55.033

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund ................

23.793

Norsk Fengselstjenestemannsforbund ....................
................................
Norsk Grafisk Forbund
........................
Norsk Gullsmedarbeiderforbund

1.637
14.287
959

Handel og Kontor i Norge ..............................

58.797

15.476
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ....................
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund .................... 105.308
................................ 22.535
Norsk Jernbaneforbund
.................. 38 885
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund
Norsk Kommuneforbund ................................ 152.013
1.116
Lensmannsetatens Landslag ............................

Norsk Lokomotivmannsforbund ..........................

1.945

Norsk Musikerforbund ..................................
Norsk Neerings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ........
Norsk Olje- og Petrokjemiforbund ......................
Norsk Papirindustriarbeiderforbund ......................
Den Norske Postorganisasjon ............................
.....................................
Norsk Postforbund
Norsk Sjemannsforbund ................................
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund ....................
Skotenes Landsforbund ................................
Norsk Sosionomforbund ................................
Norsk Tele Tjeneste Forbund ............................
Telegrafmennenes Landsforbund ........................
Norsk Tjenestemannslag ................................
........................
Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Treindustriarbeiderforbund ........................
Norges Urmarker Svenneforbund ........................

1.803
32.488
2.961
15.001
12.147
9.903
15.826
9.772
2.061
3.317
12.216
4.000
39.521
18.410
5.703
11

35 forbund

751.280
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OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Yrke.sutvalgene
50 utvalg

Arbeidervernnemnda i Oslo
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

Skoleutvalgene i de videregaende skoler
Oslo Tekniske Maritime skole: Arne Jensen (form.), Leif 0stlie (vara)
Sogn Videregaende skole: Ronald Rooth (medl.), Arne Jensen (vara)

Arbeids- og tittaksnemnda i Oslo/Akershus
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Vatly Bernich
Inntaksnemnda for De videregaende skoler i Oslo
Medlem: Annar Lille-Mashlum
Vara: Arne Jensen
Heimevernets distriktsrad i Oslo/Akershus
Medlem: Rolf Flamme

Arbeidsretten - Domsutvalget i Oslo
Ingveig Hansen, Signe Engelien, Odd V%ring, Gunnar Bettum,
Terje Skog, Harald Bredesen, Jacob Langli, Lisbeth h-lalvorsen,
Helge Hansen, Arne Jensen
Interimstyret for laariingesenter for byggfag
Medlem: Erling Henriksen
Vara: Olav Hendlevser
Jobb i Oslo
Arne Jensen og 0yvind Hvattum

Kontaktutvalget for skolestyret/arb.livets organisasjoner
Medlem: Gunnar St. Nilsen
Nseringsutvalget i Oslo
Medlemmer: Thorbjarn Berntsen og Per Klausen
Vara: Ivar 0degaard og Arne Jensen .
Oslo Ngeringsseiskap A/S
Mediem: Thorbjorn Berntsen
Vara: Ivar 0degaard
Statens Arbeidstilsyn (distriktsstyret)
Medlemmer; Ivar 0degaard og Kirsten Rogstad
Vara: Arne Jensen og Else Larsen
Yrkesoppleeringsnemnda i Oslo
Medlemmer: Gunnar- St. Nilsen, J0rgen Bosnes, 0yvind Eriksen
Vara: Edgar Gard, Odd Sognen, John Fjeldstad
Yrkesrettleingsutvalget i Oslo/Akershus
Medlem: Arne Jensen
Prevenemndene i handverksfagene
37 nemnder
Prevenemndene i metailfagene
34 nemnder
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ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT
Osio AOF
Styret: Arne Jensen
Representantskapet: Per Ryanes
Yrkesskolenes hybelbygg i Osio
Styret: Villy Jacobsen (formann), Arne Jensen
Vara: Per Ask og Per Ryanes
Representantskapet: tvar 0degaard og Turid Dankertsen
Vara: Terje Kristiansen og Ingveig Grue Hansen
LO's tilsynsutvalg for O.slo og Akershus
Ivar 0degaard (formann)
Teatersentralens rad
Edith Ryanes
Nor&k Folkehjelps bedriftshelsetjeneste
Styret: Arne Jensen (nestformann)
Vara: Olaug Hilleren
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Oslo Arbeiderparti
Styret: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen
Oslo Arbeiderpartis kvinneutvalg
Jorun Christensen
Oslo Arbeiderpartis faglig/politisk utvalg
Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

ANNEN REPRESENTASJON
Landsmote i Chileaksjonen 6. og 7. februar 1982.
Oslo Litograf- og Kjemigrafforenings 90-ars jubileumsfest den 13. mars
1982. Ivar 0degaard med ektefelle mette.
AUF i Oslo sitt arsmote 29.—30.januar 1982.
Sekretssrkonferanse i Stockholm (LO-distriktet) 4. og 5. februar 1982.
Sekreteeren Arne Jensen mette.

Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti
Ivar 0degaard

Den norske Fredskomite —
2-dagers konferanse om «En fred i en
verden» —
6. og 7. mars.1982. Trond Larsen motte.

Sentrumsforeningen
Styret: Annar Lille-Meehlum
Vara: Arne Jensen

Delegasjon tii Nordisk Hovedstadskonferanse i Stockholm (LO-distriktet) 24.—26.mai 1982. Felgende deltok: Ivar 0degaard, Vivian Langdalen, Ingveig Grue Hansen og sekreteeren Ame Jensen.

Vietnambevegelsen i Norge
Per Ryanes

Folkets Hus i Oslo's 75-ars jubileumsfest 8. desember 1982. Folgende
motte: Ivar 0degaard, Annar Lille-Meehlum og Per og Edith Ryanes.

Chileaksjonen i Norge
Sentralstyret: Turid Dankertsen
LO's ungdomsutvalg i Oslo
Terje Kalheim, Terje Kristiansen, Arne Jensen

Konferanse i Folkets Hus, 2. nov. 1982 om fagbevegelsens forhold til
U-landene. Arrangor LO. Folgende motte: Ingveig Grue Hansen og
sekretsren Arne Jensen.
Jern- og Metall i Oslo sin jubilantfest 17. des.: Annar Lille-M^hlum.

Framfylkingens venner i Oslo
Styret: Edith Ryanes
0stkantens Folkets hus
Styret: Arne Jensen (nestformann), Knut Samuelsen
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M0TEVIRKSOMHETEN
22.—Helgekonferanse pa Tyrifjord Turisthotell for styret og Familie«Ramme24.01. politisk utvalg. Emner: «SAMORGS virksomhet» —
avtalen mellom LO/NAF om likestilling mellom kvinner og menn
i arbeidslivet». 10 personer deltok.
22.02. Representantskapsmete hvor forbundsstyremedlem i Grafisk,
Erik Olaussen innledet til debatt om «Datateknologi og sysselsetting». Videre ble det foretatt valg av 1. mai-komite og valgkomite. Det var 93 representanter til stede.
15.03. Representantskapsmete hvor 1. mai-arrangementet ble behandlet. Videre ble det vedtatt en stotteuttalelse til de streikende
fiskmatarbeiderne ved Norway Food. Det var 118 representanter til stede.

29.09. Apent mote i forbindelse med «aksjonsuka». Kommunalradene
Sigurd 0sten og Odd Wivegh innledet til debatt om "Sekelys
pa industrisysselsettingen i Oslo». Det var 26 personer til stede.
07.10. Solidaritetsm0te med det palestinske og libanesiske folk pa
Youngstorget og i Samfunnssalen. Talere pa motet pa Youngstorget var LO's formann Tor Halvorsen, Vera Talseth, sykepleier fra Norsk Folkehjelp og Fuad Timraz fra Den palestinske
Arbeiderunion. Pa metet i Samfunnssalen ble det vist lysbilder
fra krigen i Libanon, kommentert av helsearbeidere fra Norsk
Folkehjelp, Palestinafronten og Palestinakomite'en, M0tet pa
Youngstorget hadde samlet ca. 600 personer. Metet i Samfunnssalen ca. 300.

19.04. Arsm0te som behandlet arsmelding og regnskap. Vedtektsbestemte valg ble foretatt, og kontingenten for 1982 ble fastsatt.
videre vedtok arsmetet en rekke uttalelser. Det var 145 representanter til stede.

11.10. Representantskapsmete hvor stortingsreprsentantene Per Kristian Foss (H) og Hallvard Bakke (DnA) innledet til debatt om
statsbudsjettet for 1983. l tillegg ga formannen i Vinmonopolets
Arbeiderforening, Hakon Host en orientering om streiken ved
Vinmonopolet. Uttalelse om statsbudsjettet ble vedtatt. Det var
85 representanter til stede.

12.05. Boligpolitisk konferanse i Folkets Hus, hvor representanter for
samorganisasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo
deltok. Stortingsrepresentant Thorbjorn Berntsen og informasjonssjef i NBBL, Per Eggum Maueth innledet til debatt om
«Den boligpotitiske situasjon sett i lys av boligmeldingen og de
framlagte forslag til lovendringer fra Regjeringen». Uttalelse
vedtatt.

22.11. Representantskapsmete hvor Hans Svelland (H), Tove h-leggen
Larsen (A), Erik Melvold (SV) og Terje Hermansen (Kr.F) innledet til debatt om Oslo-budsjettet 1983. Uttalelse om budsjettet
vedtatt. Deputasjon bestaende av: Ivar 0degaard, Annar LilleMrehlum, Odd Vrering, Vivian Langdalen og Bitte Vatvedt oppnevnt for a overbringe uttalelsen til Bystyret den 3.12. 1982.
Det var 100 representanter til stede.

om «Fred - Nedrusting - Sikkerhet», med foredrag
av Det sovjetiske vitenskapsakademiet, Georgij
LO's internasjonale sekret^r Kaare Sandegren.
personer til stede.

06.12. Representantskapsm0te hvor seksjonsleder i HK, Arve Nielsen,
innledet til debatt om apningstidene i varehandelen. Formannen
i SAMORGS Familiepolitiske utvalg, Jorun Christensen orienterte om utvalgets virksomhet. Formannen i Vinmonopolets
Arbeiderforening, Hakon Hest orienterte om situasjonen for
de streikende. Det var 80 reprsentanter til stede. Innsamlet
kr. 759,60 ti! de streikende pa Vinmonopolet.

15.09. Apent m0te
av medlem
Arbatov og
Det var 130

27.09.-Aksjonsuke for bevaring av industriarbeidsplassene i Oslo,
02.10. 27. september til 2. oktober 1982. (Se eget avsnitt.)
27.09. Apent mete i samarbeid med Oslo Arbeiderparti's faglig/politiske utvalg. LO's formann Tor Halvorsen innledet til debatt om
«lnntektsforedling og tariffpolitikk i 80-ara». DNA's formann
Gro Harlem Brundtland innledet til debatt om «Virkemidler i
fordelingspolitikken i 80-ara». Motet var et ledd i SAMORGs
;aksjonsuke for bevaring av industriarbeidsplassene i Oslo»>.
Det var ca. 600 personer til stede.
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Det gjennomsnittlige frammotettil representantskapsmetene har
vaert 103 representanter, eller 40%. Dette er 5% lavere frammete enn i 1981. Det bar vasre et mal at samtlige valgte representanter mater pa representantskapsmetene slik at de vedtak
som fattes virkelig kan sies a vaere representativtforfagbevegelsen i Oslo. Vi gjentar oppfordringen om at fagforeningene,
sa langt det er mulig a bidra til at de representantene som
velges, har tid og interesse for den virksomhet som samorganisasjonen driver.
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DEMONSTRASJONER/AKSJONER
INTERNASJONAL SOLIDARITETSDAG FOR SOLIDARITET 1 POLEN
Pa grunnlag av oppfordring fra Solidaritets representanter utenfor
Polen og vedtak i Euro-LO og Landsorganisasjonen i Norge, arrangerte SAMORG folkemote pa Universitetsplassen og etterfolgende
demonstrasjonstog til Youngstorget, lerdag 30. januar 1982.
Militserstyret ma avvikles og mynParoler: Full statte til Solidaritet —
Leslat
Unntakstilstanden ma oppheves —
digheten ma samarbeide —
Internasjonal fagbevegelse krever fri faglig virksomhet
de'arresterte —
i Polen.

Etter oppdrag
sterre sykehus
Kostnadene til
nTn"g"a7vdissei
mune.

ved de
fra Oslo kommune ble det avholdt konserter
i visittiden (skolekorps).
1. mai-arrangementet ble kr. 66.900,71. Til delvis ^dekkomutgiftene ble^det bevilget kr. 30.000—fra Oslo

Program for motet pa Universitetsplassen var: Apning ved SAMORGS
formann Ivar 0degaard —
Orientering om innsamlingsaksjonen —
Kunstnerisk innslag ved
Tale ved LO's formann Tor Halvorsen —
Tate ved medlem av landsKari Svendsen og Jarn Simen 0evrli —
Avstutning med den polske nasjostyret i Solidaritet Jozef Chawala —
natsang.
Metet, som ble avsluttet med demonstrasjonstog til Youngstorget,
hadde samlet anslagsvis 1000 mennesker.
Kostnadene til arrangementet belap seg til kr. 15.531,45.
1. MAI 1982
Hoveddemonstrasjonen ble, i likhet med tidligere ar, arrangert av
SAMORG. 1 tillegg til fagforeningene deltok etter innbydelse: Oslo
Arbeiderparti, Oslo SV, Oslo NKP, AUF i Oslo, Oslo KU, Oslo SU,
Framfylkingen i Oslo, Unge Pionerer, Patestinafronten og en internasjonal avdeling.
1. mai-komiteen besto av Ivar 0degaard, Annar Lille-M^hlum, Rolf
Dahl, Per Ryanes og Arne Jensen.
Arbeid.
Hovedparole: Fred —
Nedrustning —
Programmet for motet pa Youngstorget var: 'Jnderholdning ved viseSinsen UngRuselekka Ungdomskorps —
sangeren Stein Ove Berg —
Tale for
Tryggve Aakervik —
domskorps —
Arbeidersangerne —
Appell ved tillitsvalgt
dagen ved LO's formann Tor Halvorsen —
Bitte Vatvedt. Moteleder var SAMORGS formann Ivar 0degaard.
Pa tross av darlig v^r hadde matet og det etterf0lgende demonstrasjonstoget samlet ca. 5000 deltakere.
1. mai-dagen ble ellers preget arbeiderbevegelsens forskjellige arrangementer, med flaggappeller og minnehoytideligheter pa formiddagen,
og ulike lokale familiearrangementer pa ettermiddagen og kvelden.

deltok^l^OOO mennesk^^&r^
P& tross av ddrlig v»rover nesten hele landet
^^

9££TS£H^S??:;S^^^s>
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POL1TISK STREIK OG PUNKTDEMONSTRASJONER 1 FORBINDELSE MED NEDLEGGELSE AV A/S J0TULS ST0PERI 1 OSLO
Pa styrem0te i A/S Jotul ble det den 21.
juni 1982 besluttet a nedlegge virksomheten ved st0periet i Oslo. 1
protest mot denne beslutnmg arrangerte SAMORG samme dagen
punktdemonstrasjon utenfor
administrasjonsbygningen til A/S Jotul. Demonstrasjonen samlet 44
fagforeningsfaner. Samme dag ble det etter oppfordring fra SAMORG
^deltok
gjennomfort 1 times politisk streik. Anslagsvis' 30 000
i denne
streiken som ble en mektig demonstrasjon —
og som ble merket blant
byens befolknin9. bl.a. fordi de ansatte i 0"slo Sporveier la'ned
arbeidet i 1 time.
Den 30 juni 1982 ble det arrangert en ny
punktdemonstrasjon '.utenfor
administrasjonsbygget til NORCEM, hvor'bedriftsforsamling"en'«str0dde
sand»j3a det tidligere styrevedtaket om nedleggelse av'-st0periet*i
Oslo. Denne demonstrasjonen samlet 45 fagforeningsfaner.
Dis.se aksjonene kostet kr. 21.196,35.

UTTALELSER
FISKEMATARBEIDERNE VED NORWAY FOOD
Representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon stetter de streikende fiskematarbeiderne ved Norway Food, Stavanger.
(Representantskapsmote 15.03 1982)
BOLIGPOLITISK UTTALELSE
Oslo faglige Samorganisasjon har tidligere gatt inn for endringer av dagens boligpolitikk. Sparsmalet er ogsa tatt opp i en fellesuttalelse fra representanter for samorganisasjonene i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim 7.12. 1981.
Hoyreregjeringen harna varslet endringer i boiigpolitikken. De foreslatte endringene
i boliglovgivningen rokker ved fundamentene for den sosiale boligpolitikken. Samtidig
er det vedtatt lagt opp til nye og darligere offentlige finansieringsordninger som vil gi
fsrre og dyrere boliger. Oslo faglige Samorganisasjon vil derfor pa det sterkeste
oppfordre Stortinget til S avvise de varsiede i-orslagene.
Opplesning av borettslag vil eke prisene pa tusenvis av gode og forholdsvis rimelige
boliger i pressomradene. Boligtilbudet gjennom den organiserte boligkeen kan bli
redusert med to tredjedeler. A godta hzyere priser, gir ingen flere boliger, men skaper
sosiale skiller og kan stenge ute store grupper fra a soke bolig eller bedre sine boligforhold. Det gjelder i ferste omgang unge og svakstilte, men ogsa store grupper vanlige
l0nnstakere uten bolig a selge eller uten gode bankforbindelser. Det var nettopp for a
utjamne slike ulikheter at Husbanken og boligkooperasjonen i sin tid ble startet. Mulighetene til a oppna store spekulasjonsgevinster i et fritt marked er fortsatt til stede
mange steder i landet. Ikke minst derfor er det behov for en boligkooperasjon som
kan gi gode og trygge boligforhold. Boligmarkedet ma kunne tilby boliger vanlige lennstakere har rad til. Boligsamvirket ma fa beholde muligheten til .a tilby bedre boligforhold etter beboernes endrede behov —
andeJseiernes forkj0psrett til ledige boliger
i eget bomilje.
Regjeringen har ogsa varslet en lov som godtar eierlei.iigheter i leiegarder. En slik
oppdeling vil gjore en planmessig byfornyelse bortimot umuiig. De store muligheter
for okonomisk gevinst, vil legge et urimelig press pa de mange eldre som i dag bor
i leiegarder. Mange tusen boiiger, som kunne vser-t omgjort til rimelige borettslagsleiligheter, vil bli et lukket hoyprismarked, med priser etter beliggenhet og ikke etter
standard.
A bestemme pris pa en bolig bor ikke veere opp til den enkeltes skj0nn, pengebehov
eller moral. A serge for gode og trygge boliger til en rimelig pris er et viktig samfunnsansvar. Vil Regjering og Storting na legge opp til en politikk slik at den sosiale boligpolitikks grunnvoller rives ned, starter de en prosess som vanskelig kan snus.

Fra «punktdemonstrasjonen» utenfor A/S Jetuls administrasjonsbygning
pa Hovin
21. juni 1982. I forgrunnen klubbformann Lekeen i samtale med direkter Heiberg far
bedriftens styremete tar til. (Foto: Jan Herdal)
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Oslo faglige Samorg krever derfor:
1. Finansiering av bolig ma bli mindre avhengig av den enkeltes kundeforhold til
bankene. Husbanken ma derfor finansiere en sterre del av boligkostnadene.
2. Samlet boutgifter i borettslagsleiligheter ma ikke overskride 20 % av brutto gjennomsnfttlig industriarbeiderl0nn. Lanene ma derfor fa lavere rente og lengre avdragstid.
3'. Den planlagte adgang til salg av enkeltleiligheter i leiegard ma stoppes. Ordningen
med offentlig boligformidling ma utvides.
4. Ad'gang til opplosning av borettslag ma ikke gis.
5. Adgangen til forkjopsrett i borettslag ma beholdes.
6. Sosial boligbygging ma gjeninnf0res som .et samfunnsansvar.

(Asrmotet 11.04. 1982)
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ATOMVAPENFRI SONE
Den okende^ opprustingen skaper fry.kt f.or en ny storkrig. Fredsbevegelsen
vokser i
styrke over hele verden.
1 Norden har- kravet om en atomvapenfri sone fatt oppslutning i alle deler av
folket.
som.-h°vedXt_ad erclsl° larlc:lets senterfor administrasjon, ekonomisk virksomhet
og militeervesen. Oslos befotkning er derfor sarlig utsatt j tilfelle en militeer konfrontasion
der Norge kan bli innblandet.
Oslo faglige Samorganisasjon vil uttrykke sin sympati for det engasjement
tusener av
mennesker na viser ved a arbeide aktlvt for nedrusting og-mot°atomvapen"~Det'"er"i
byens og befolkningens interesse at dette arbeidet far storst mulig oppsTutning.
Oslo faglige Samorganisasjon ber Stortinget fatte vedtak om at det aldri skal
tillates
av atomvapen pa eller fra norsk omrade, og vi ber Stortinget
palegge Regjering'en
om a arbeide aktivt for snarest a fa opprettet en traktatfestet .atom^/'apenfrT sone" i
Norden.
(Arsmetet 19.04. 1982)
TRANSPORTARBEIDERSTREIKEN
Oslo faglige Samorganisasjon gir sin fulle stotte til den rettfsrdige kamp
som transp.ortferer for a bedre sine lonnsforhold.
forden "solidariske virksomet som finner sted i forsek
pa a redusere
anmoder de fagorganiserte og andresomsympatiserer
kjepe drivstoff~'fra" de bensinutsalg-som"hai:"for'S0'kt"a
irave streiken gjennom a selge importert drivstoff fra Sverigs.
Oslo faglige Samorganisasjon er rede til
om nedvendig —
a organisere okonomiske
stettetiltak blant de fagorganiserte j Oslo.
Jr-t,aLavstand
aye," lo,vlig str.?ik' Y'
l!eikt?"
med
de streikende om ikke a

(Styremote 03.05. 1982)
BOLIGPOLITISK UHALELSE
R,eprese"ta"ter for de fa91i9e samorganisasjonene i Trondheim,
Stavanger, Bergsn
"dreftet
), har pa konferanse i Oslo, 12.05: 1982
den aktuelle'boii9pol?ti"ske-sit1iasjon:!
Konferansen er^en oppfalging av tilsvarende konferanse som ble
avholdt i
198J, og som med utgangspunkt i boligforholdene i de 4 st0rste
byene
hvordan fagbev?gelsen kan'medvirke til at det blir fort en mer'aktiv
sosiai
tikk.

Forslagene om rett til a dele opp leiegarder i eierleiligheter, rett til a opplese borettslag
'fore
til en fullstendig endring av
og sterk endring av takstreglene j borettslag vil
boligmarkedet hvis de blir gjennomfert. De sosiale og 0konomiske konsekvenser av
dette er overhode ikke vurdert av Regjeringen.
Fagbevegelsen har alltid lagt avgjorende vekt pa at det skal feres en sosial boligpolitikk. 1 forbindelse med LO-kongressen i 1981 engasjerte samorganisasjoner, fagforeninger og klubber seg aktivt med krav om en sosial boligpolitikk. LO-kongressen
reiste ogsa slike krav.
I dag finansierer Husbanken under 50'% av kostnadene til en ny bolig. Dette innebeersr
at den enkelte ma skaffe til veie 220000—250000kroner i egenkapital til en familiebolig.
For familieboliger ma en na regne msd boutgifter pa 60 000 kroner det f0rste aret
Selv med 100000 kroner i startkapital blir den arlige belastningen 40000 kroner. Skattefradrag, bostotte og egenkapitallan bidrar lite til a rette pa dette. Bankene har en
restriktiv utlansvirksomhet. De som har best kundeforhold far lettest lan. Det betyr ofte
at de som har storste behov for lan, lettest far avslag.
De heye boutgiftene f0rer til at mange ma takke nei til ny bolig. Ventetiden i boligmen
ikke som felge av et mindre behov for b.oliger —
byggelag har sunket sterkt —
som f0tge av okends priser. Det er statens finansieringsordninger som er den viktigste
arssken til .de h0yere priser. Husbankens utlan har ikke pa noen mate holdt tritt med
prisutviklingen. Mens innskuddet i 1973 svarte til 80% av en industriarbeiders arslann,
tilsvarer det i dag ca. 240 % av arslenna.
Trass i disse forholdene, fremmer Regjeringen ingen forslag til a gjare inngangsbillettsn
til nye boliger billigere. Tvert om er det grunn til a vente stadig h0yere innskudd.
Et kl.art flertall i boutgiftsutvalget (alle unntatt H0yre) gikk inn for 0kte husbanklan til
nybygde boliger som var underlagt prisregulering. Vi vil skarpt kritisere Regjeringen for
ikke a ha fulgt opp dette forslaget.
Forslagene til nye takstregler kan fere til at prisen pa eldre boliger innen boligsamvirket kan stige med 100—200%.Beregninger viser at en tre-roms blokkleilighet
i Bergen na kan stige i lovlig pris fra 93000 kroner til ca. 210000 kroner. Det prisnivaet en har i dag fer disse takstendringene m.a ogsa sees i sammenheng med den
sterke 0kning i husleier som felger av de akte innbetalinger til Husbanken. Beregninger
viser at familier med industriarbeiders gjennomsnttslenn allerede i dag har store vanskeligheter med a finansiere ogsa en brukt leilighet. Dersom prisene 0ker sterkt vil slike
familier uten startkapital bare kunne makte utgiftene dersom de far sosial st0tte. Vi vil
skarpt ta avstand fra en boligpolitikk som skaper slike forhold for folk med svak og
middels inntekt.

°-s. '^on.fer£insen st0tter de krav som ble'framlagt i uttalelsen
pa konferansen i Stavanger, og vil i tillegg uttale folgende:
Gjenreis den sosiale boligpolitikken!
Bo!!?p°i'ti'<l<en_har i stterkrigstida veert et av de
viktigste redskaper i arbeidet for
sosial utjamning og trygghet for vanlige lannstagere.
Isiegardene^det vanligste b.oligtilbudet far krigen. 1 etterLvaLe^byeL°9.tettsteder,var
kn9stida.har.tusener
av boli9er blitt oppfert" med'Tan'i''Hus'banken^ og i"re;g7av
'bol'iger bol^
' norske byer °9'tettsteder'har bol]gbyggelaga'over200'0'00
und^r
f8a.m^'Lket,
HJislei,ere9u!:enn9s.loy.e",_09.prisforskrlftene fo.r omsetning
av borettslagsleiligheter har
vart viktig for a^ holde boligprisene
pa et niva folk kan makte Y "om"'hu'siei'eregure'i:ir
betale°'M'er;'enn~'50"^
byer er "nderlasrbesTemmeisen'e
.4-,st0retie
^h^9ene,,L.vare.ved
omsetning.
prisregulering
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Representantene for de faglige samorganisasjonene i Trondheim, Stavanger, Bergen og
Oslo krever:
—
Regjeringens forslag til boligmelding og til lovproposisjoner ma forkastes.
—
Det ma snarest fremmes forstag til ny laneordning i Husbanken som sikrer lavere
innskudd ;og boutgifter som folk med vanlig l0nnsinntekt kan makte a betale.
Ingen b0r ha boutgifter i vanlige boliger ut over 20% av sn industriarbeiderinntekt.
Husbankens rente- og avdragsvilkar ma sikre dette.
—
Ordningen med ubegrenset rentefradrag ma fjernes. De midter som innspares,
brukes til a finansiere en sosialt forsvarlig boligpolitikk.
—
Bade frittstaende pg tilknyttede borettslag ma vernes mot opplesning. Beboerne i
slike boliger m.a fa gunstigere laneordninger i Husbanken som kompensasjon for
prisreguleringen. Vi vil advare mot sterk 0kning eller bortfall av takstene. Forkj0psretten i borettslagene ma beholdes.
—
Bsboerne ma fa rett til a overta leiegardene om de selv 0nske,r det gjennom a
danne borettslag. Vi avviser forslaget om rett til oppdeling av leiegarder i eierseksjoner.
(Boligpolitisk konferanse 12.mai 1982)
S0KELYS PA INDUSTRISYSSELSEmNGEN
Oslo faglige Samorganisasjon som representerer 130000 fagorganiserte medlemmer
0nsker gjennom denne brosjyren a rette oppmerksomheten mot nedgangen i industrisysseisattingen.
1 l0pet av en 10-ars periode har Oslo mistet 15000 industriarbeidsplasser. Om denne
utviklingen far fortsette, vil Oslo sta uten tilbud til sine innbyggere om arbed i industrien. Hovedstadsn vil bli et forretnings- og administrasjonssenter.
Viktige arsaker til nedgangen i industrisysselsettingen
—
Stagnasjon og usikkerhet i internasjonal ekonomi.
—
Statlige st0ttetiltak for etablering av industri i distriktene kan ha hatt uheldige virkninger for industrisysselsattingen i Oslo.
Arealknapphet og heye grunnpriser er et sentralt problem for mange industri- og
handverksbedrifter i Oslo.
—
Endringer i eierforhold har f0rt til at arbeidsplasser har gatt tapt. Konserner og
monopoler har kjopt opp bedrifter og overf0rt produksjonen til andre av sine
fabrikker.
Det hoye renteniva virker inn pa 0nsket om nyetableringer og investering.
—
Etablering i utlandet med lavere produksjonskostnader er en medvirkende Srsak.
—
For de virksomheter scim er knyttet til sentrum er transportforholdene etter hvert
blitt et vesentlig problem for fortsatt virksomhet.
—
Mangel pa faglaert arbeidskraft.
—
Sanering og byfornyelse.
Hva kan gjores for a motvirke denne nedgangen?
Det er neppe realistisk a regne med noen rask bedring i internasjonal okonomi, og
derved bedring for var konkurranseutsatte eksportindustri. Vi mS ogsa akseptere
strukturendringer og innforing av ny teknologi. Datateknologien er pa innmarsj i norsk
naringsliv. Kan denne utvikling stanses? Vi mener nei, og krever at fagbevegelsen
ma fa styringsrett for a ivareta sysselsettingen.
Pa tross av vanskeligheter mener SAMORG at vi kan bedre forholdene for industrien
i Oslo gjennom felgende tiltak;
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Oslo-industrien er en integrert del av landets samlede industri, og ma derfor nyte
godt av statllge st0ttetilak. Dette gjelder ogsa i forbindelse med byfornyelsen.
Kommunen ma vaere villig til a justere navarende byggegrense slik at st0rre sammenhengende arealer kan tilbys industri som har bshov for utvidelse/nyetablering.
Kommunen ma nytte sin forkjepsrett ved ervervelse av privat grunn.
Kommunen ma nekte bruksendringer nar tidligere industrilokaler sokes omdisponert
til kontorar og servicevirksomhet.
Kontoret for nasringslivet i Oslo og Oslo Neeringsselskap er gode virkemidler i
arbeidet for a skaffe saneringsrammede industri- og handverksbedrifter nye og
egnede lokaler. Virksomheten ma styrkes ytterligere.
Det opprettes et kommunalt nseringsfond som kan gi stette i form av g.aranti og
tilskudd tit sma og mellomstore bedrifter.
Varetransportsn ma sikres bedre og raskere framkommelighet.
En rask utbygging og modernisering av Oslo havn. Industrien har sitt livsgrunnlag
i god og rimelig transporttjeneste. Vannveien er rimelig og miljevennlig transporttjeneste. Jernbanens containertransport ma utbygges.
1 vurderingen av anbud fra norsk og utenlandsk industri m.a det ikke bare tas
okonomiske hensyn. Hensynet til sysselsettingen i norsk industri ma tillegges avgjorende vekt. Forsknings- og produktutviklingen er viktig for industriens framtid, og ma
derfor prioriteres.
Yrkesutdanningen ma vies spesiell oppmerksomhet slik at behovet for faglasrt
arbeidskraft kan dekkes. Det ma derfor opprettes flere elevplasser innen yrkesfaglig
studieretning. Det offentliges statte til l^rlingeplasser ma ekes slik at bedriftene
oppmuntres til a ta inn flere larlinger. Ved oppsigelser og fertidspensjonering 'p.g.a.
bedriftsnedleggelser frigjores verdifulle ressurser som ma benyttes. SAMORG 0nsker
derfor at det etableres yrkeserfaringsbedrifter som oppleeringsbedrifter for ungdom,.
Dette vil skape alternative arbeidsplasser og representere praktisk yrkesopplaring
for ungdom og saledes motvirke arbeidslediget.
1 samarbeid med arbeidslivets organisasjoner ma yrkesorienteringen i skolsn gjores
mer konkret og aktiv.
Hvordan er framtidsutsiktene? Nedgangen i industrisysselsettingsn har hittil blitt fang.et
opp av en ekning av virksomheten i offentlig tjeneste og i servicensringen. Politiske
signaler na tyder imidlertid pa at det ogsa kan bli reduksjoner i .antall ansatte i statlig og
kommunal virksomhet.
SAMORG vil motarbeide en slik utvikling. Vi ensker a kjempe for arbeidsplassene bade
i industrien, ssrviceneeringen og i offentlig virksomhet.
Fagbevegelsen ma derfor fa sterre innflytelse pa utviklingen av arbeids- og nsringsutviklingen i Oslo.
(Uttalelse i SAMORGS brosjyre om sysselsettingen. Godkjent pa styremote 30.08. 1982)
STREIKEN VED VINMONOPOLET
Styret i Oslo faglige Samorganisasjon stetter den lovlige streiken som Vinmonopolarbeiderne ferer, og oppfordrer fagforeningene om a stette streiken 0konomisk.
(Styremote 13.09. 1982)
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DEN POLSKE.FAGORGANISASJONEN SOLIDARITET
Representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon protesterer pa det kraftigste mot
den nye fagforeningsloven som er vedtatt av nasjonalforsamlingen i Polen.
Den nye loven betyr i praksis et forbud av den frie fagorganisasjonen Solidaritet og en
trusel mot alle faglige rettigheter. Streikeretten er blitt en illusjon, kontakten med
utenlandsk fagbevegelse er blitt forbudt, og myndighetene setter med den nye loven
en strek over tidligere avtaler som er inngatt med Solidaritet.
Representantskapet betrakter dette som en knebling av fagbevegelsen, som ikke
hjelper Polen til a lose sine problamer, tvert imot vil dette kunne fere til ytterligere
konfrontasjoner mellom det polske folk og myndighetene.
(Representantskapsmete 11.10. 1982)
STATSBUDSJETTET 1983
Vi opplever na en arbeidsiedighet i vart land som er hoyere enn noen gang i etterkrigstiden. Regjeringens budsjettforslag vil fere til en fortsatt stigning-i Fedighetstallene.
De innstramningstiltak Regjeringen foreslar er ikke tilpasset den alvorlige sysselsettingssituasjon vi star overfor. 1 en slik situasjon ma det vare feil politikk a redusere innsatsen i distriktsutbyggingen, reduksj.on i st0tten til omstillinger, nyskapninger, forskning og utvikling i industrien. Folgene av dette blir fortsatt nedgang i sysselsettingen,
spesielt i industrien. Likedan legges det opp til en svak utvikling nar det gjelder'det
'med
offentliges ettersp0rsal etter arbeidskraft. Satens investeringer" gar ned
hele
5,3 prosent, og kommunenes med hele 7 prosent.
Vi kan ikke vsre med pa reelle skattelettelser nar dette gar pa bekostning av fellesforbruket og en ekning av arbeidsledigheten. Istedenfor skattelettelser vil SAMORG
prioritere tiltak som sikrer sysselssttingen og gir rom for fortsatt vekst i den offentlige
sektor.
I tillegg til a true sysselsettingen vil Regjeringens innstramningspolitikk ramme viktige
samfunnskvaliteter. Redusert fellesinnsats vil svekke var velferd og bety en omfordeling
som vil ramme de svakeste grupper og distrikter. Budsjettforslaget legger opp til andre
prioriteringer og holdninger enn det fagbevegelsen star f.or.
SAMORG tar sterk avstand fra en 0kning av forsvarsbudsjettet pa 15%, en ekning
som er i strid med fagbevegelsens kamp for fred og nedrustning. Bevilgningene tii
forsvaret b0r prioriteres ned til fordel for sosiale goder.
SAMORG har tidligere klart gitt uttrykk for sitt syn pa Regjeringens boligpolitikk.
Det er hett pa det rene at budsjettforslaget ytterligere vil foVsterke problemene pa
boligmarkedet. 1 tillegg til en voldsom ekning av innskuddene, foreslas Husbankrenten
0kt med 1 prosent til 11,5 prosent. Dette i tillegg til 0kt stromavgift og okninger i de
kommunale avgifter vil fere til store okonomiske problemer for Iznnsakerne.
En halvering av statten til tillitsmannsoppleering er et h§n mot demokratiet pa arbsidsplassene og mulighetene for et likeverdig arbeid mellom forhandlingspartene. Et skolert
tillitsmannsskikt pa arbeidsplassene er en forutsetning for et godt arbeidsmilja og god
produktivitet.
Statsbudsjettet antyder at det ikke er rom for 0kning ved neste ars tariffoppgjor. Dette
tar vi pa det sterkeste avstand fra.
Representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon krever at Stortinget vedtar et budsjett som blir tilpasset de synspunkter som er er lagt fram.
(Representantskapsmete 11.10. 1982)
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SKOLEPOLITISK UTTALELSE OM DEN VIDEREGAENDE SKOLE
Det ma veere et overordnet mal at behovet for faglart arbeidskraft dekkes. Yrkesutdanningen ma derfor vies spesiell oppmerksomhet, og det ma .opprettes flere plasser
innen yrkesfaglig studieretning.
Inntaksreglene ma utformes slik at eleven-e er motiverte for den linjen de kommer i'nn pa.
SAMORGS prinsipielle syn er derfor at elevenes primare znske om linjevalg, alder og
praksis ma vssre det avgjorende ved inntak til den videregaende skole. 1 denne sammenheng er det nodvendig a foreta en kartlegging av det totale opplffiringsbehovet i forhold
til den teknologiske utvi.kling i arbeidsmarkedet for evrig.
Denne kartlegging
organsasjoner.

ma

skje

i

samarbeid

med

skolemyndighetene

og

arbeidslivets

(Styremote 15.11. 1982)
BYGGEGRENSEN
Styret i Oslo faglige Samorganisasjon har dreftet byggegrensen. i forbindelse med den
industri- og boligpolitikk som bor feres i Oslo.
Arealsituasjonen i Oslo vil heyst sannsynlig forverre seg ytterligere i ara som kommsr.
Etter at de S0ndre omrader av byen (S0ndre Nordstrand/Holmlia) er ferdig utbygd om
noen ar, vil det ikke v®renoen sterre sammenhengande omrader igjen som egner seg
for bygging av nye boliger og naringsbygg innenfor navsrende byggegrense.
Noe ma gjeres med dette problemet hvis en onsker en videre utbygging. Vi mener at
lesningen ligger i en kombinasjon av «fortetting» og en forsiktig utbygging nord-vest
for byggegrensen. Dette vil lette kommunens mulighster for a ivareta arbeidsplassene
gjennom nyetablering og utvidelser av allerede eksisterende virksomheter.
Problemet har ogsa forsterket seg de seners ar gjennom det faktum at sterke skattebetalere pa grunn av boligforholdene har flyttet ut av Oslo og derved svekke skatteinntektene for kommunen.
Hensynet til boligmarkedet ma derfor tillegges avgjerende vekt nar sp0rsmalet om nye
utbyggingsarealer skal vurderes. Styret i Oslo faglige Samorganisasjon k.an ikke se at
dette hensynet kan vike for en absolutt bevaring av byggegrensen.
Vi er uenig i programkomiteens forslag om a «opprettholde navserende Markagrense».
VI foreslar istedan at Oslo Arbeiderparti gar inn for «En for'domsfri undersokelse av
omradene nord-vest for dsn navrerende byggegrense, med sikte pa a finne fram tit
utbyggingsomrader som i liten grad berorer hensynet til en bevaring av frilufts- og
rekreasjonsomradene i Oslo-marka».
(Styremete 15.11. 1982)
OSLO-BUDSJETTET 1983
Oslo faglige Samorganisasjon krever at Oslo-budsjettet ma inneholde en mer rettferdig
fordeling av byens okonomiske midler enn det forslag som foreligger.
Vi krever at f0lgende omrader prioriteres:
—
Barne- og ungdomspolitikken, og eldreomsorgen
—
Byfornyelse/Boligpolitikk
—
Kommunale arbeidsplasser
Kommunens 0konomi
Vi krever tiltak som styrker barnas oppvekstkar, som f.eks. barnehager, fritidshjem,
barnevern og skoleplasser.
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Vi krever tiltak som kan forhindre at ungdom kommer i drift. Det ma gjennomferes
arbeids- og boligtiltak for ungdom. Kommunen ma tilsette flere Isrlinger.
Vi krever at arbeidet med byfornyelsen trappes opp. Det vedtatte mal pa 2.000 boliger
ma oppfylles. Dette er n0dvendig fordi de eldre bydeler ar blitt stadig .mer preget
av forfall.
Vi krever ekt innsats i eldreomsorgen ved bl.a. a eke antall sykehjem og trygdeboliger,
og en bedring av hjemmehjelpsordningen.
Vi krever at sosialhjelpssatsene heves og at ytelsene for evrig opprettholdes.
Vi krever flere og rimeligere boliger. Det er nodvendig a bygge minst 40'.000 boliger,
herav minst 5.000 i Oslo. Bokostnadene er i dag altfor h0ye. Ssriig hardt rammer dette
ungdom i etableringsfasen. Mangel pa boliger ferer bl.a. til at yrkesaktive mennesker
flyttsr ut av byen, og svekker derfor kommunens inntekter. Bostotteordningen ma
bedres.
Vi krever at de kommunale arbeidsplasser opprettoldes. Nedleggelse av sykehus
gir et
darligere behandlingstilbud, og det gir ferre .arbeidsplasser, seerlFg for kvinner.
Vi krever at det navsrende kollsktive transporttilbud opprettholdes, og vi
gar imot
den foreslatte takstforhoyelse.
Vi krever at Oslo kommune 0ker sine inntekter ved a 0ke skattetakstene vesentlig.
Det foreliggende forslag til statsbudsjett far ogsa store konsekvenser for Oslo, og vi
krever:
—
At Oslo far tildelt midler av skatteutjamningsfondet
—
0kt tilskudd til kollektivtransporten
—
At det gis adgang til en vesentlig okning av eiendomsskatten
0kte utlansrammer for Husbanken og Postsparebanken til boliger og byfornyelse
—
Adgang til sterre laneopptak
—
Begrensning av rentefradraget og endring av komanditt- og distriktsskatteloven
(Styremote 15.11. 1982)
STREIKEN VED VINMONOPOLET
Vinmonopolarbeiderne er na i streik pa 15. uke. Dette er en stor
pakjenning bade
0konomisk og pa andre mater. Streiken er en ordinar tariffkonflikt
godkjent av
LO's sekretariat. Det er likevel ingen tvil om at en her star overfor en usedvanlig steil
motpart Vinmonopolarbeiderne i Oslo skal torsdag 13. desember ha en aksjo'nsdag
med ekstrainnsamlinger av penger foran jul. Denne skal forega bade
pa arbeids'plasse'r
me dekstrainnsamlinger av penger foran jul. Denne skal forega bade
pa arbeidsplasser

og i byen.

Represent_antskapet i Oslo Samorg. vil uttrykke sin
positive st0tte til
samling. Streiken ma ikke lide nederlag pa grunn av ekonomien.

en slik inn-

(Representantskapsmzte 06.12. 1982)

INTERNASJONALT SAMARBEID
Norsk Hovedstadskonferanse —
den 12. i rekken —
ble avholdt i
Stockholm 24. og 25. mai 1982. Til stede pa konferansen var: StorHelsingfors Fackliga Platsorganisation, Arbejdernes FaslJesorganisation
i Kobenhavn, LO-distriktet i Stockholms len og Oslo fagiige Samorganisasjon som var representert ved: Ivar 0degaard, Vivian Langdalen, tngveig Grue Hansen og sekretseren Arne Jensen.
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Falgende emner ble behandlet: «Ekonomi och energifragor», anforande
av riksdagsmann Sivert Andersson. «Framtidsfragor ; Stockholms len»,
Roland Larsson medvirker. «lnformationsutbytet meilan staderna om
aktuetle fackliga och politiska fragor».
1 tillegg til selve konferansen ble det arrangert battur pa Malaren.
OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJONS UTVALG FOR
FAMILIEPOLITIKK OG LIKESTILLING
Utvalget har f0lgende sammensetning: Jorun Christensen, HK (formann), Edith Ryanes, HK, Rune Roisland, Bygning, Brit Forde, NIL,
Solveig Nyhamar, NOSO, Ellen Jakobsen, Grafisk, Anne Grethe Kalheim, NKF. (De to siste er varamedlemmer.)Kari Erlandsen og Bj0rg
Berntzen har trukket seg i perioden. SAMORGS sekretaer Arne Jensen
er sekretser for utvalget.
Utvalget har i perioden avholdt 7 meter. Den viktigste saken som har
vsert behandlet er Rammeavtalen om likestilling mellom kvinner og
menn i arbeidslivet. Dessuten er det behandlet saker fra LO's sentrale
utvalg.
Utvalget deltok sammen med SAMORGS styre pa helgekonferanse pa
Tyrifjord Turisthotell 22.—24.januar. Emner: SAMORGS virksomhet
og Rammeavtalen om likestilling.
Utvalget arrangerte 13. september et dagsseminar om Rammeavtalen
om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet og Kvinners
situasjon i arbeidslivet. Innledere var sekretaer Evy Buverud Pedersen
fra LO, og landsstyremedlem i NTL, Brit Ferde. Seminaret samlet
42 deltakere. Utvalget arbeider med oppfelging og kontakt med tillitsvalgte som arbeider med lokale likestillingsavtaler.
Utvalgets medlemmer, Jorun Christensen, Brit Forde, Rune Reisland
og sekret%ren Arne Jensen deltok pa landskonferanse i Oslo, 5. og
6. juni, arrangert av LO's sentrale utvalg.
De lokale avtalene om likestilling som skal opprettes etter Hovedavtalens bestemmelser, kan etter utvalgets oppfatning i videste forstand vasre et godt virkemiddel i arbeidet for familiepolitikk og likestilling. Derfor er hovedvekten av virksomheten lagt pa dette. Det har
derimot vaert lite engasjement fra lokale tillitsvalgte pa denne sektoren.
Men utvalget mener at nar det kan vises til gode resultater i noen
bedrifter, vil interessen oke.
Akfiviteten i utvalget har steget i forhold til foregaende ar. Framm0tet
til utvalgsm0tene har vaert noe vekslende.
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S.O.LIDAmLE EDPOLEN.:..ca- 1500
Personer deltok i demonstrasjonstoget i Oslo
den. mintaere unntakstilstanden i Polen. Demons'trasjon'en
startet
.',protest.mot.
Pa.Universitetsplassen, hvor bl.a. LO-formann"fo'r"Ha'l'vors'en''ta'lt^
Sed-.et..f°lkem0te
Deretter^ marsjerte deltagerne til Youngstorget. Protestene'i"K0benh'avn""ofl"Sto'ckholm'
'(Foto:'3Vida7'Ruud)
internasjonafe solidaritetsdagen samlet sveert fa deltagere.

RESULTATREGNSKAP FOR 1982

^S£l,:,._,..,-^MiSigBSgiSsa£B^^
isa L

Utgifter:
.............................................. 136.126,00
Lann
Arbeidsgiveravgift og pensjonskasse .................. 36.427,40
Kontorhold .......................................... 41.521,56
Trykksaker og porto .................................. 25.427,50
4.150,00
Bevilgninger ........................................
Lokalleie og diverse arrangementer .................... 33.328,73
1. mai .............................................. 65.399,91
3.966,00
Blomster og gaver ....................................
18.634,60
Konferanser ........................................
2.150,00
Diverse kontingenter ................................
15.531,45
Poten-demonstrasjonen 30. januar ......................
Potitisk streik 21. juni ................................ 21.196,35
Aksjonsuka 27. september til 2. oktober ................ 37.914,70
441.774,20

Inntekter:
Kontingent .......................................... 321.875,85
Bevilget fra Oslo kommune til 1. mai .................... 30.000,00
Bevilget fra LO til aksjonsuka ........................ 30.000,00
Bevilget fra fagforeningene til aksjonsuka o.a. .......... 58.647,00
1.251,35
Underskudd ;......."..........:.....................
441.774,20
BALANSE PR. 31.12. 1982
Eiendeler;
Kassabeholdning ....................................
Postgiro ............................................
....................................
Bankbeholdning
Aksje i Oslo Nseringsselskap ..........................

1.238,34
7.740,05
22.815,38
1.000,00
32.793,77
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Oslo a^ranPOLITISK STREIK - Mandag 21. juni 1982 var det en times politisk streik i
mot nedleggetse^av JetulJ Oslo^
en
i
Samorganisasjon,
protest
faglige
Oslo
av
gert
6gsa~busser og"trrkker ble rammet'av streiken, og her sitter (fra v.) Muhammed
timen
og'Yorif0sthagen, begge kondukterer, og vognfereren Bibbi Hvaltun i
kF 12 og 13 i Oslo sentrum, (NTB-foto)

Gjeld og egenkapital:

Kontingentandel til samorg. i Akershus ..................

10.000,00

Formue pr. 1.1. 1982 ........................ 24.045,12
underskudd ..............................
1.251,35

22.793,77
32.793,77

Oslo, den

21.12. 1982
11.02. 1983

Ivar 0degaard
Formann

Ingvald 0rsnes

Ingvald Kolve

Arne Jensen

Revisor

Revisor

Sekr./kasserer

REVISJONSBERETNING FOR 1982
Vi har foretatt revisjon av regnskapene for Oslo fagiige Samorganisasjon.
Arsregnskapet er gjennomgatt og underskrevet i dag. Ettersyn av
beholdning i kasse og samtidig kontroll av bank- og postgirokonti er
foretatt og gir ikke grunn til merknader fra var side.
Arsregnskapet gir detaljerte oversikter over anvendelsen av midlene,
og over den ekonomiske stilling ved arsskiftet.
Vi tillater oss a innstille regnskapet til godkjenning.
Oslo, den 11.02. 1983
Ingvald 0rsnes

Ingvald Kolve

Revisor

Revisor
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Hva er Samorg?
Oslo faglige Samorganisasjon
(SAMORG)
er en sammenslutning av alle fagforeningene i Oslo, og som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).
SAMORG bestar for tiden av 161 fagforeninger med 128 000 medlemmer.
I samsvar med LOs lover skal samorgamsasjonen:
a) innenfor sitt omrade og i samarbeid
med naerstaende organisasjoner verne og fremme l0nnstakernes interesser,
b) i samarbeid med Oslo-AOF drive
planmessig opplysningsarbeid,
c) delta i den samfunnsmessige planlegging av arbeidslivet for a sikre full
sysselsetting,
d) delta i utbyggingen av et rasjonelt bedriftsliv for derved a legge grunnlaget
foren heyere levestandard,
e) bista fagforeningene ved forhandling
i tvistespersmal, avgi uttalelser til forbund og LO 'Og lede fellesarrangementer for fagforeningene.
f) medvirke ved innsamlinger, arrangere 1. mai og ellers meter av faglig art,
de organiserte lennsrepresentere
g)
takere i offeatlige institujsoner, inn
stille pa medlemmer i offentlige
komiteer og utvalg.
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ALLE pa arbeidsplassen
(fin burde vare organienig?
ssst —
Gjer noe med det i dag!

Organisasjonen
Fagforeningene velger 1 representant for
hvert pdbegynte 500 medlem til SAMORGs
representantskap:

Representantskap
300 medlemmer

M0ter7/8
ganger pr. dr

Velger

Styre
11 medlemmer

Meter 1 gang
pr. maned

Velger

Arbeidsutvalg
form./nestform.
+ fastl. sekr.

Saoftedet
er nedvendig

Leder

Kontoret
fastl. sekr./kass.

Daglig kontortid

^
Utvalg/komiteer

Arne Jensen er sekr. i Samorganisasjonen. Ban treffes i Folketeaterbygningen
p& Youngstorget, oppg. B vii - Tlf. ^2 89 87

