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KONTINGENTEN TIL SAMORG
Heltbetalende: Kr. 1,80 pr. medlem pr. kvartal
Halvtbetalende: Kr. 0,90 pr. medlem pr. kvartal
Som halvtbetalende regnes medlemmer med halv stilling eller mindre.
For pensjonister og andre ikke yrkesaktive betales ingen kontingent.
Kontingenten innbetales etterskuddsvis hvert kvartal p& tilsendte
postgiro-innbetalingsblanketter.

REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN 1 SAMORG
Samorganisasjonens representantskap bester av representanter fra de
tilsluttede foreninger, sSledes at foreninger med inntit 500 medlemmer
har rett til 1 representant, og deretter 1 representant for hvert p&begynt 500-talls medlemmer, beregnet etter foreningens gjennomsnittlige medlemstall i det siste forlepne kalender&r (betalende medlemmer).
Ingen forening har dpg rett til mer enn 20 representanter.!
Utregningen av representanter skjer p& grunnlag av rapportene til forbundene.
Representant(er) med vararepr. velges av vedkommende forening.

ARSMELDING
09
REGNSKAP
1985

ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN
1. Ingen har rett tit 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,
og heyst 1 minutt.
For 0vrig kan det stilles forslag til ytterligere tidsbegrensning
og strek med de inntegnede talere.
2. Forslag m§ innleveres skriftlig tiJ 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 pS dagsorden
oppsatte saker, kan ifcke behandles.
HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0TETI

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON

INNLEDNING
Styret har i perioden vaert opptatt av a behandle tidsaktuelle saker,
og sett det som spesielt viktig ^ ligge i forkant av beslutningsprosessen. Sserlig gj'elder dette saker som: LUKNINGSVEDTEKTENE - NEI
TIL ATOMVAPEN (IOWA) - SYDVARANGER A/S - SJEKKGEBYRER.
Pressen og evrige media har bevisst vsert trukket inn i offentliggjoringen av Samorgs vedtak i disse sakene. Dette har bidratt til at Samorg
ofte har vssrt i fokus i aret som er gatt. Etter styrets mening har dette
vsrt viktig i offentlighetens vurdering av Samorg som en aktiv og
ansvarlig representant for fagbevegelsen i Oslo.

INNHOLD
......................
Representantskapsordningen ..................
Arsmetets forretningsorden ....................
Kontingenten til Samorg

2. omslagsside
»
2.
»
2.

.................................. 3
Innledning
Tillitsvalgte og administrasjon .................. 4
Medlemsstatistikk ............................ 6
Representasjon .............................. 11
Metevirksomheten ............................ 14
Andre arrangementer .......................... 16
Uttalelser .................................... 18
Internasjonalt samarbeid ...................... 27
Familiepolitisk utvalg .......................... 28
Regnskap .................................... 32
Arsmete 21. april 1986 ........................ 4. omslagsside

Kontingentforhoyelsen som tr&dte i kraft 1/1-85 har krevd oppfelging,
men dette har vasrt vel anvendt tid, og Samorg har n& en vesentlig
styrket ekonomi. Samorg vil derfor bedre kunne mete utfordringer i
arbeidet med a felge opp nsringsutviklingen i Oslo. Oppfolgingen
av FAFO-rapporten vil ogs& krev6 ressurser. Den storste utfordringen
denne rapporten satte sekelyset p&, var at 44 % av de yrkesaktive er
uorganisert. Samorg ma her fele sitt ansvar, i samarbeid med fagforeninger og klubber. Spesielt vil det veere viktig & rette sekelyset
pa eirsakene til denne utviklingen. Fagbevegelsen ma utforme en
faglig politikk som imotekommer kravene fra 90.000 unge arbeidstakere fram til 1990, og det store antall uorganiserte kvinner.
Nytt er ogs& at kontingentinnbetalingen fra 1986 vil skje over postgiro idet vi har inngatt avtale med Postgirokontoret om dette. Tjenesten, som er en preveordning, er gratis, med unntak av portoutgifter.
Arbeidsledigheten er fortsatt et problem selv om ledigheten er mindre
enn for ett ar siden. 1 landet som helhet var ledigheten 2,3% av
arbeidsstyrken, mens den for Oslos vedkommende var pa 0,9 % eller
1.889 personer (nov. 1985). Dette er en nedgang pa 231. l tillegg kommer 1.661 som er p& arbeidsmarkedstiltak. Den borgerlige politikk
vil fortsatt fore til store svingninger i arbeidsledigheten i de kommende ar. Vi kan ikke godta at arbeidsfolk brukes som saldering i
den okonomiske politikken.
Det internasjonale samarbeidet med fagbevegelsen i de nordiske land
fortsetter. Den nordiske sekretaerkonferansen ble denne gangen avholdt i Stockholm 16.-18. juli, hvor Samorg mette med 4 representanter. 1 tillegg har en delegasjon p& 2 representanter besekt 0st-Berlin
(FDGB) 3-7. juni.

TILLITSVALGTE
STYRE
Leder:
Annar Lille-Maehlum
Nestleder Marit Nybakk
Medl.:
Per Ryanes
Finn Hauge
Age Sjemoen
Oddvar Br&then
Anne Lieungh
Kari Hvattum
Karin Jonsson
Berit Arntzen
Paal Sand
Holger Kjonstad
Vara:
Karin Lien
Brith Bakken
Unni Hagen
0yvind Hvattum
Tiltr.:
Brit Ferde

Postorganisasjonen
Tjenestemannslaget
Grafisk
Elektriker og Kraft
Jern- og Metall
Bygning
Skolenes Landsforb.
Naering og Nytelse
Handel og Kontor
Hotell- og Restaurant
Tjenestemannslaget
Jernbaneforbundet
Kommuneforbundet
Sjomannsforbundet
Kjemisk
LO's distr.kontor
Familiepolitisk utv.

(ny)
(ny)
(gjv)
(gjv)
(gjv)
(gjv)
(ny)
(gjv)
(gjv)
(gjv)
(gjv)
(ny)
(ny)
(ny)
(ny)

REVISJON
Ingvald Kolve
Medl.:
Ingvald 0rsnes
Vara:
Harald Nordli

Jernbaneforbundet
Elektriker og Kraft
Jernbaneforbundet

(gjv)
(gjv)
(gjv)

LO'S REPRESENTANTSKAP
Medl.:
Annar Lille-Maehlum Postorganisasjonen
Vara:
Tjenestemannslaget
Marit Nybakk

(ny)
(ny)

TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DISTRIKTSKONTOR OSLO AKERSHUS
Leder:
Annar Lille-Msehlum Postorganisasjonen
(ny)
Vara:
Tjenestemannslaget (ny)
Marit Nybakk
VALGKOMITfi
Leder:
Terje Kristiansen
Medl.:
Leif B. Olsen
Tore Lauvsnes
Randi Ingvaldsen
Grethe Renneberg
Terje Lokken
Berit Arntzen

Nsring og Nytelse
Handel og Kontor
Jern- og Metall
Grafisk
Tjenestemannslaget
Kommuneforbundet
Styret

REPR. OG VARAREPR. TIL LO-KONGRESSEN 1985
Repr.:
Anne Bjerg Thoen
Kommuneforbundet
Ivar Odegaard
Jernbaneforbundet
Oddvar Br^then
Bygning
Janne Svegaarden Tjenestemannslaget
Inger Halvorsen
Handel og Kontor
Hdkon Host
Nasring og Nytelse
Age Sjemoen
Jern- og Metall
Sigrun Mseland
Tjenestemannslaget
Vara:
Age Jakobsen
Naering og Nytelse
Berit Arntzen
Hotell- og Restaurant
Arne Jensen
Sjemannsforbundet
Karin Jensson
Handel og Kontor
Finn Hauge
Elektriker og Kraft
Annar Lille-Mashlum Postorganisasjonen
Styret har i 1985 holdt 13 moter. l tillegg har arbeidsutvalget avholdt
jevnlige moter. Samarbeidet i styret har v%rt godt, og i de fleste
sakene har det vsert enstemmige beslutninger. Administrasjonen bestar av en fastlennet sekretsr/kasserer —
for tiden Arne Jensen.
FORENINGENE
Oslo Tannteknikerforening er opplest og g&tt inn i Oslo Gullsmedarbeiderforening.
Norsk Gullsmedarbeiderforbund er g^tt inn i Norsk Jern og Metallarbeiderforbund.
Innenfor Kjemisk har fotgende foreninger kommet til: Nydalen Kjemiske Fagforening, Oslo Maling- og Lakk Forening, AFI's Kjemiske
Fagforening, Vaskeriene og renserienes Forening, Sandvika Kjemiske
Fagforening, Grorud Kjemiske Fagforening.

MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1985
Samlet
medlemstall

Fagtorenlng

Heltbetalende
medlemmer

Halvt-.
betalende
medlemmer

HOTELL OG RESTAURANTARB.FORBUNDET
Oslo Hotell- og Rest.pers. Forening ........
Oslo Servitorforening ....................
Oslo Kokkeforening ......................

ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND
Osloavd.avAP ..........................

150

129

ARBEIDSLEDERE OG TEKN. FUNKSJ.
Avd. 4 av NFATF ........................
Oslo Grafiske Arb.ledere ................
STK's Arb.lederforening ..................
Standard Ing. 09 Tekn.forening ............
Avd. 97 - NEBB ..........................

1.945
137
97
341
55

1.138
129
61
303
34

11

NORSK ARBEIDSMANNSFORBUND
Oslo og omeg'n Arbeidsmannsforening

....

2.400

1.050

675

BEKLEDNINGSARBEIDERFORBUNDET
Bekledn'i'ngsarbeidern'es Forening ..........

1.023

100

48

BYGNINGSINDUSTRIARB.FORBUNDET
Stein-, Jord-og Sementarb. Forening ......
Oslo Trelastarbeiderforening ..............
Rerleggernes Fagforening ................
Tomrer-og Snekkernes Fagforening ......
Malersvennenes Forening ................
Blikkenslagerne og Taktekkernes Fo'rening . .
Bygningstapetserernes Forening ..........
Glassmestersvennenes Forening ..........
Isolaterenes Fag-forening ..................
Murernes Union ..........................
Murarbeidernes Foreni'ng ................

2.188
120
1.086
1.650
751
301
117
127
86
532
320

1.338
30
1.086
1.229
481
215
114
103
67
366
120

1
5

—
—
71
—
-

ELEKTRIKER- OG KRAFST.FORBUNDET
Elektromontorenes Forenii'ng ..............
Radiomonterenes Fagforening ............
Heismonterenes Fagforening ..............
Telefonsentralmont. Forening ..............

2.400
5
293
170

1.515
5
293
170

685
—
—
—

FENGSELSTJENESTEMANNSFORBUNDET
Fengselsfunksjonaerenes Fo'rening ........

515

515

—

GRAFISK FORBUND
Oslo Grafiske Fagforening ................

5.516

3.878

HANDEL OG KONTOR
Oslo Handel og Kontor .................. 13.358
(BestSr av avd. 3 og avd.120)

5.121

Fagforenlng

5.121

Samlet
medlemstall

Heltbetalende
medlemmer

Halvtbetalende
medlemmer

1.524
1.103
525

993
664
332

JERN- OG METALLARB.FORBUNDET
Jern- og Metall - Oslo .................... 13.250
Oslo Stoperiarbeid&rforening ..............
241
Oslo Gullsmedarbeiderforening ............
254

9.258
86
163

—
-

78
81
32

JERNBANEFORBUNDET
Oslo distr. Kondukterforening ............
Oslo distr. Kontorpers. Forening ..........
Hovedadm. Kontorpers. Forening ..........
Oslo distr. H&ndverkerforening ............
Oslo distr. Linjepers. Forening ............
Lokomotivstallpers. Forening ..............
Statsbanenes SjSferforening ..............
Oslo distr. Stasjonspers. Forening ........
Statsbanenes Verkstedarb.forening ........
Oslo distr. Vognvisitorforening ............
Oslo distr. Verksmesterforening ............
Oslo distr. Banemesterforening ............
Oslo distr. Elektropers. Forening ..........
Forsyningspersonatets Forening ..........
Oslo distr. Rutebilpers. Forening ..........
Oslo Ingenior-og Teknikerforening ........

277
955
658
190
1.095
157
97
1.054
1.200
90
65
23
250
127
313
100

155
250
600
48
220
152
83
700
720
90
25
12
65
70
285
86

—
—
-

KJEMISK INDUSTRIARB.FORBUND
Lilleborg Kjemiske Fagforening ............
Lysaker Kjemiske Fagforeni'ng ............
Nyco Kjemiske Fagforeni'ng ..............
AL's Kjemiske Fagforening ................
Nydalen Kjemiske Fagforening ............
Nordox Kjemiske Fagforeni'ng ............
AFI's Kjemiske Fagforening ..............
Vaskeriene og Renserienes For&ning ......
Grorud Kjemiske Fagforening ............

365
35
115
98
72
67
58
89
24

207
24
81
72
54
65
32
40
21

22
—
—
—
—
-

KOMMUNEFORBUNDET
Havnevesenets Personalforening ..........
Veivesenets Arbeiderforeni'ng ..............
Oslo kommunale Vognmannsforening ......
Elektrisitetsverkets Arbeiderforening ......

363
866
255
755

163
535
106
526

—
41

Fagforenlng

Samlet
medlems-

tall

243
..........
Kirkevesenets Personalforeni'ng
424
Vannvesenets Arbeiderforening ............
957
Friomradenes Fagforen'ing ................
Oslo Sykehuspersonales Forening ........ 4.450
Oslo Sporveisbetjenings Foreni'ng ........ 1.858
500
Lysverkenes Funksjonserforeni'ng ..........
538
........
Renholdsverkets Arbeiderforeni'ng
29
Skorsteinsfeiernes Forening ..............
Oslo Sporveisarbeideres Foren'ing ........ 1.011
Os!o komm. Rengj.assistenters Forening .... 3.588
Statssykehusenes Fagforenin'g ............ 1.095
226
Oslo komm. Skolefunksj. Foren'ing ........
Sosiale etaters Fagfo'rening ............... 1.459
Tekniske etaters Funksj.foreni.ng .......... 1.034
Oslo komm. Rerleggerforening ............
83
Oslo Brannkorpsforening ..................
678
Oslo Kino'betjeni'ngs .Forening ............
741
Gaustad Personalforening ................
304
Fi'lm- og Teaterteknisk Forening ..........
552
HelserSdets Personalfore'ning ............
483
Oslo komm. Bygg- og boligetaters Forening
385
Tjenestemannsfor. ved RSdhuset .......... 1.344
Holmenkollbanens Betj.foreni.ng .'.........
202
Oslo og omegn Vaktmesterforen'ing ........
540
Baneselskapenes Trafikkbef.forening ......
307
Oslo Sporveiers Kontorpers. Forening ......
183
Friserenes Fagforening ..................
157
Oslo kommunale Tjenestemannslag ........
387
Prisnemndas Tjenesteman'nsforein'ing ......
70
Oslo kommunes Revisorforeni'ng ..........
112
Oslo komm. Barneparkled'erforening ......
188
Sosiatavd. Personalforenmg ..............
898
Barnehagepers. Fagforeni'ng .............. 1.736
Kulturpersonatets Fagforeni'ng ............
275
Oslo komm. EDB-pers. Forening ..........
106
Akershus fylkeskom. Funksjonserforeni'ng ..110
Oslo Sporveiers Tekn. Arbeidsl.forening ....
75

Heltbetalende

medlemmer
102
298
594
2.800
1.120
500
380
24
649
847
1.007
141
782
732
48
430
305
191
400
306
268
910
140
400
150
98
70
270
34
54
655
1.161
187
101
100
75

9
350
24
—
—
2
—
1.969
—
—
293
22
9
—
26
15
96
9
61
—
1
33
2
162
56
486
50
3
—

LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Oslo distr. Lokomotivpers. Forening ........

700

300

MUSIKERFORBUNDET
Oslo Musikerforening ....................

875

603

8

Halvtbetalende
medlemmer

272

Fagforening

Samlet
medlems-

tall

Heltbetalende
medlemmer

Halvtbetalende
medlemmer

N/ERING- OG NYTELSESMIDD.ARB.FORB.
Oslo Margarinarbeiderforening ............
Bryggeri-og mineralvann'fabr.arb.Forening ..
Sjokolade-og sukkervarearb. Forening ....
Mollearbeidernes Forening ................
Oslo NNN avdeling ......................
Vinmonopotets Arbeiderforening ..........
Meieriarbeidernes Forening ..............
Oslo Baker- og Konditorforening ..........
Oslo Tobakkarbeiderforeni'ng ..............
Oslo Kjottmdustriarb.forening ............
Fellesslakteriets Arb.forening ..............

294
1.002
1.447
121
96
485
520
200
325
686
59

160
780
1.105
80
96
332
350
200
325
408
40

POSTFORBUNDET
Oslo krets av No'rsk Postforbund ..........

3.740

3.200

-

DEN NORSKE POSTORGANISASJON
DNP Oslo 09 Omegn krets ................

3.732

2.986

746

SJ0MANNSFORBUNDET
Oslo avd. av NSF ........................

501

501

SOSIONOMFORBUNDET
Oslo avd. av NOSO ......................

1.010

TELE TJENESTE FORBUNDET
NTTF avd. Oslo ..........................
Avd. THV av NTTF

811

13
17
—
—
27
-

199

2.882

1.800

340

DEN NORSKE TELEORGANISASJON
DNTO Krets 60-Oslo ....................

1.267

1.142

37

TJENESTEMANNSLAGET
Sentraladm. Tjenestemannslag ............
Kornforretningens Tjenestemannslag ......
Statens filmsentral ......................
Utenrikstjenestens Landsforen'ing ..........
Norges Blindeforb. Funksj.lag ............
Statens Vakt-og Varmemesterforening ....
Det norske Travselskap ..................
L&nekassens Tjenestemannslag ............
Kringkastingens Landsforeoing ............
Storti'ngets Tjenestemannslag ............
Distriktenes Utbyggingsfond ..............
Velferdstj. for Handelsfiaten ..............

3.910
62
86
296
145
181
26
238
1.188
184
105
102

2.620
38
77
271
145
116
26
216
1.079
166
105
92

290
—
—
—
—
—
—

Fagtorenlng

Samlet
medlemstall

Hellbetalende
medlemmer

Riksrevisjonens Funksjonffirfore'ning ......
Norsk Medisinaldepo't ....................
Embets- og Tj.mennenes Landsforening ....
Forsvarsstabens Etatsforen'i'ng ............
Skatterevisorenes Landsforening ..........
..........................
NEVF-NEMKO
Statens Legemiddelkontroll ................

138
314
183
130
44
47
24

Tjenestemannslaget ved Universitetet ......

850

Meteorologisk Etatsforening ..............
Forsv. sivile Personell Oslo ..............
Trygdeetatens Landsfore'n'i'ng ..............
Embetskontorenes Tjenestemannslag ......
Arb.formidlingens Etatsforening ..........
Ligningsetatens Landsforening ............
Spesialskolene ..........................
Vegetatens Landsforening ................

56
1.110
705
180
204
698
174
83

Arbeidstilsynets 2. distrikt ................

26

Oslo Sivilforsvar ........................
Studentsamskipnaden ....................
Landsfor. for Kulturinst. ..................
Statens Teknologiske Institutt ..............
Landsfor. for de Regtonale hegskoler ......
Landsfor. for Forskningsinstituttene ........
Tj.m.Iaget ved Veterinsrheg'skolen ........
Statsbankenes Landsforeni'ng ..............
Statskraftverkenes Tjenestemaninslag ......

31
161
130
116
158
651
97
116
199

100
211
133
115
44
47
16
742
56
755
412
144
177
459
174
74
26
24
140
69
116
158
651
97
116
199

TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET
Oslo Bryggearbeideres Forening ..........
Oslo Transportarb.forening ................
Oslo og omegn Bussarb.forening ..........
Lastebileiernes Forening ..................

370
2.112
914
880

144
1.000
809
613

TREINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
Oslo Snekker- og Mebeltapetserforening . .
Oslo Berstearbeideres Forening ..........

103
257

41
165

SKOLENES LANDSFORBUND
Oslo Fylkeslag av SLF ....................

478

436

BARNEVERNPEDAGOGFORBUNDET
Oslo avd. av NBVPF ......................

320

250

128.126

81.755

162 foreni'nger/avdelinger
10

Halvtbetalende
medlemmer

74

OFFENTLIGE NEMNDER. RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT
Oslo kommunale arbeidervernnemnd
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen
Inntaksnemnda for De videregSende skoler i Oslo
Medlem: John Steinhaugen
Vara: Arne Jensen
Yrkesopplseringsnemnda i Oslo
Medl.: Gunnar St. Nilsen, Edgar Gard, Terje Eriksen
Vara: Knut Strem, Per Temran, Tone Klareng

29
7

Styret for Lserlingesenter for byggefag
Form.: Erling Henriksen
Vara: Alf Olav Herdlevser
Kontaktutvalget for skolestyret/arb.livets organisasjoner
Medlem: Gunnar St. Nilsen
Yrkesutvalgene
59 utvalg
Prevenemndene
129 nemnder

159
41

Oslo Neeringsselskap A/S
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Annar Lille-Meehlum
Nserings- og sysselsettingsstyret
Medlemmer: Per Klausen og Ivar 0degaard
Vara: Age Sjemoen og Arne Jensen
Oslo Vekst A/S
Styret: Gunnar Nilsen
Repr.skapet: Annar Lille-Msehlum

12.121

Heimevernets distr.rSd
Medlem: Rolf FIamme
Vara: Eva Disch

Oslo/Akershus (oppnevnt av LO)

11

Statens Arbeidstilsyn (oppnevnt av LO)
Medlem: Annar Lille-Msehlum
Vara: Karin Lien

LO's ungdomsutvalg i Oslo (oppnevnt av LO)
Medl.: Arne Jensen, Henning Fjeld, Brith Bakken
Vara: Marit Nybakk, Steinar Larsen, Iren Bekkevold

Arbeidsretten (domsutvalget i Oslo) (oppnevnt av LO)
Ingveig Hansen, Signe Engelien, Odd Vsering, Gunnar Bettum,
Terje Skog, Harald'Bredesen, Jacob Langli, Lisbeth Halvorsen,
Helge Hansen, Arne Jensen

LO's utvalg for familiepolitikk og likestilling i Oslo (oppnevnt av LO)
Medt.: Edith Ryanes, Solveig Nyhamar, Frank Ruus, Rune R0island,
Bjern Jensen, Inger Halvorsen og Else Bethun
Oslo Arbeiderparti
Styret: Annar Lille-Msehlum
Vara: Arne Jensen

ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT
Oslo AOF
Representantskapet: Per Ryanes
Yrkesskolenes hybelhus i Oslo
Styret: Villy Jacobsen (formann), Arne Jensen
Vara: Per Ryanes
Representantskapet: Ivar 0degaard og Terje Kristiansen
Vara: Ingveig Grue Hansen og Finn Hauge
Teatersentralen
Styret: Edith Ryanes
Representantskapet: Per Ryanes og Finn H. Sand
Sentrumsforeningen
Styret: Erna Ansnes
Vara: Arne Jensen

Oslo Arbeiderpartis faglig/politisk utvalg
Marit Nybakk
Yrkeserfaringsbedriftene
Styret: Annar Lille-Mashlum
ANNEN REPRESENTASJON
Nordisk Hovedstadskonferanse i Stockholm:
Annar Lille-Msehlum, Marit Nybakk, Kari Hvattum, 0yvind Hvattum
Temrer og snekkernes 100-ars jubileum:
Annar Lille-Meehlum
Delegasjon til Berlin FDGB (DDR):
Annar Lille-Meehlum og Finn Hauge
Chileaksjonens seminar om menneskerettigheter:
Arne Jensen

Framfylkingens venner i Oslo
Styret: Edith Ryanes
Ostkantens Folkets hus
Styret: Arne Jensen og Knut Samuelsen
Representantskapet: Per Ryanes
FeIlesrSdet for det serlige Afrika (fagl. utv.):
Per Ryanes
LO's tilsynsutvalg for Oslo og Akershus (oppnevnt av LO)
Annar Lille-Msehlum (leder)
12
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M0TEVIRKSOMHETEN
07.01. Styremete.
22.01. Styremote.
07.02. Apent mete om «De arbeidslese og dagpengesp0rsmalet». Inntedning ved Kersti Botnedahl fra Arbeidsteses Forening.
5-minutters innlegg av: Sverre Mauritzen (H)-SigbjernJohnsen
(DNA) - Rune Ramfelt (V) - Kim Nordlie (SV) - Asmund Lang.seter (NKP) - Jorun Gulbrandsen (RV). Det var 62 til stede.
11.02. Styremete.
25.02. Representantskapsmete hvor 1. mai ble behandlet. Dessuten
«Den
bte det valgt valgkomite. Uttalelser om: «Politisk streik» —
engelske kullgruvearbeiderstreiken» - «Apartheidregimet i SorAfrika». (Se eget avsnitt om uttalelser.) Det var 124 til stede.
04.03. Styremete.
19.03. Representantskapsmete hvor man behandlet talerspersmalet
1. mai, samt arbeidstidssporsm&I foran LO-kongressen. Innledere var: Margit Gtom og forbundsformann Walther Kolstad.
Det var 197 til stede.
25.03. Styremote.
15.04. Arsmote som behandlet arsmelding og regnskap. Vedtektsbestemte valg ble foretatt og kontingenten for 1985 b!e fastsatt.
Videre vedtok &rsm0tet en rekke uttalelser samt gjorde vedtak
om bevilgninger. (Se eget avsnitt om dette.)

16.09. Styremote.
14.10. Representantskapsm0te hvor forstaget til statsbudsjett ble behandlet. Innlegg ved stortingsrepresentant Johan C.Leken (H) stortingsrepresentant Sigbjorn Johnsen (DNA) - Bjorgulf Froyn,
Kommuneforbundet og Age Sjemoen, Jern- og Metall. Torvald
Steen leste egne dikt. Det var 116 til stede.
28.10. Styremete.
11.11. Styremete.
11.11. Representantskapsmete hvor temaet var «Brennpunkt SerAfrika". Innledere varSamorgsnestlederMaritNybakk,aksjonsleder i AIS, Vidar Bjornstad, og Erling Rimestad fra FellesrSdet
for det sorlige Afrika. AUF's visegruppe underholdt. Uttalelse
vedtatt (se eget avsnitt). Det var 98 til stede.
25.11. Styremete.
09.12. Representantskapsmete hvor temaet var «Eldrepolitikk». Innledere var statssekretaer Eli Kristiansen og sekreter Torild
Olufsen, lysbirder, opplesning av egne dikt ved Willie Kristensen. Uttalelse vedtatt. Det var 69 W stede.
Det gjennomsnittlige frammetet til representantskapsmetene har vsert
130 eller 40 "/o. Dette er en gledelig okning fra 1984 p& 27 eller 6%.
Men fortsatt er frammotet lavt. Det bor vaere et m&\ at samtlige valgte
representanter/vararepresentanter moter. Vi oppfordrer fagforeningene til - sa langt det er mulig - bidra til at de som blir valgt, har tid
og interesse for den virksomhet som Samorg driver.

29.04. Styremete.
13.05. Representantskapsmete hvor utsatte saker fra arsmotet: Budsjett og innkomne forslag, ble behandlet. Ivar 0degaard innledet om «Foran LO-kongressen". Uttalelser om NOROLvedtatt.
(Se eget avsnitt.)
20.05. Styremete.
17.06. Styremete.
26.08. Styremete.
27.08. Apent mete med emne: «Ensidige industristeder og industripolitikk generelt - Hva kan partiene tilby?» Innlegg ved: Inger
Lise Gjerv (DNA) - Harald Ruud (Fr.P) - Hans Kleven (NKP) Ivar Skjaerve (SP) - Asbjern Vikestad (SV) - Kjell Hansen (H) Jorun Gulbrandsen (RV) - Kjell Keber (Kr.F). Det var 38 til
stede.
14
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Gro Hariem Brundtland taler pS Youngstorget 1. mal. P& tross av vsergudene hadde
nsermere 10.000 mennesker samlet seg til metet. Naermere 7.000 deltok l det etterfelgende demonstrasjonstoget. (Foto: Joan Butler.)

ANDRE ARRANGEMENTER
1. MAI 1985
Hoyeddemonstrasjonen ble, i likhet med tidligere &r, arrangert av
Oslo faglige^samorganisasjon. 1 tillegg til fagforeningene deltok etter
Jnnb^delsej Os[o Arbeiderparti, Oslo'SV, Osfo NKP, AUF i Oslo, Oslo
KU, Oslo SU, Framfylkingen i Oslo, Unge Pionerer, Palestinafronten
og en internasjonal avdeling.
1^. mai-komiteen besto av: Ivar 0degaard (teder), Annar Lille-Maehlum,
Karin Jensspn, Per Ryanes, John Steinhaug'en, Berit Arntzen og'
sekretaaren Arne Jensen.
Hovedparoler: «Nei til arbeidsleshet" - «Arbeid til alle» - «Arbeiderflertafl ved stortingsvalget" - «Nei til atomv^pen i krig og fred»7
pl_09Jrammet^for metet pS Youngstorget var: Underholdning ved
B.ERANEC', RuseI0kka Ungdomskorps, Sinsen Ungdomskorps, Framfylkingens kutturgruppe, AUF's kulturgruppe, Tryggve Aakervi'k.'Taier
f*clr-.d^9?,nv?d^r2,H?rlem. Brundtland og fheo Koritzinsky. Appell ved
Alawi (PLO). Meteleder var formannen i 1. mai-komiteen,'Ivar
~ •-••••—••'
^bdul
0degaard.
Torgmetet samlet nsermere 10.000 og demonstrasjonstoget 7.000 mennesker.

ble e"ers Pre9et av arbeiderbevegelsens ulike arrangel;»ma1^da9en
menter:,med..fl,ag9apPe"er °9 minneh0gtideligheter
formiddag^n,
og lokale familiearrangementer p& ettermiddagen ogp^kvelden^
Etter oppdrag fra Oslo kommune ble det avholdt konserter
ved de
sterre sykehusene.

DAGKONFERANSE OM KOMMUNEPLANEN
bLeavholdt i_samfunnshuset 24. januar, Ivar 0degaard innledet til
debatt,om,<<Fa9beve9elsens muligheter til &
p&virke naeringsutvikiPSIO>> -Tove Heggen-Larsen innledet til debatt om «Sats
- En handlingsplan for naeringslivet".
NEI TIL ATOMVAPENS DEMONSTRASJON 24. OKTOBER
Demo.n.strasJ.orlen som. hadde samlet om lag 8.000 deltakere, hadde
bred tilslutning fra fagbevegelsen.
DEMONSTRASJON MOT «IOWA»SBES0K I OSLO 7. OKTOBER
med tilslutning fra fagbevegelsen
samor0s leder Annar Lille-Maehlum holdt hovedappeflenrmens
[os[o:
Ne,lttl Atomv&P®nsformann, Magne Barth, holdt appeli''p'S"engeFskAUF's kulturgruppe underholdt. Flere hundre demonstranter'hadde
mett fram.

: ^'JL' ^t?!rya_pe,n ?to ?om ar.r?!19?.r
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UTTALELSER
DE STREIKENDE KULLGRUVEARBEIDERNE 1 ENGLAND
Representantskapet i Oslo Samorganisasjon oppfordrer samtlige fagforeninger og
enkeltmedlemmer i Oslo-omr&det til & slutte aktivt opp om Arbeidsmandsforbundets
innsamling til de streikende gruvearbeiderne i England. Britiske regjerings-utsagn om
at gruvearbeiderforbundet NUM mS tilintetgjeres fer konflikten kan leses, viser at den
snart ett dr lange streiken dreier seg om mer enn nedleggelse av 70 kullgruver og
70 000 arbeidsplasser. Tatcher-regjeringens erklserte mSI er S knuse kjernetroppene
i britisk fagbevegelse. Tatcher-regjeringen har vist vilje til & bruke praktisk talt alle
midler for S nS dette mSlet. Anti-fagforeningslovene i Storbritannia legger i dag sterke
begrensninger p& solidaritetsinnsatsen fra britisk fagbevegelse, og derfor kan det bli
den internasjonale solidariteten som avgjer hvorvidt Tatcher og kapitalkreftene skal
makte & sulte gruvearbeiderne til nederlag.
Representantskapet gir sin fulle stette til den henvendelsen som Norsk Arbeidsmandsforbund vil gjenta til den britiske ambassaden i Oslo p& Srsdagen for streiken,
6. mars, der det kreves at den lovgivning som i dag gjer det mulig & foreta massearrestasjoner av fagorganiserte, betetegging og fengsling av streikende og konfiskering av fagbevegelsens eiendommer md oppheves. Det kreves at Storbritannia
gjeninnforer en lovgivning som viser respekt for ILO-konvensjonene om faglige
rettigheter.
(Representantskapsmote 25.02.85)
POLITISK STREIK MOT NY APNINGSTIDSLOV
Oslo faglige samorgamsasjons representantskap har p& mote den 25. februar 1985
behandlet den politiske streik som Handel og Kontor vil iverksette mot regjeringens
forslag til ny apningstidslov.
Streiken vit bti gjennomfert torsdag den 28. februar 1985 fra kl. 1400-1415.
—
Handel og Kontor krever det samme vern mot natt- og helgearbeid som andre
arbeidstakere.
—
Handel og Kontor krever Spningstidsregler som ogs& tar hensyn til de handelsansattes arbeids- og livsvilk&r.
Oslo faglige samorganisasjon stetter Handel og Kontor's politiske streik, og krever
at Stortinget endrer regjeringens forslag til ny lov, slik at den samsvarer med Handel
og Kontor's syn.
(Representantskapsmote 25.02.85)
1. MAI 1985
1985 er et valgdr, og dette m& markeres.
1 Norge er det over 60.000 arbeidslose, og naermere 40.000 gSr pd arbeidsmarkedstiltak av kortere eller lengre varighet. Det feres ikke lenger noen sosial boligpolitikk,
sosial- og helsetjenesten er blitt ytterligere forverret, skattesystemet favoriserer heyinntektsgruppene, og sammen med et stadig ekende skattesnyteri, gir dette betydelige inntektstap for samfunnet. De borgerlige partiene med Heyre i spissen m& ta
ansvaret for d&nne utviklingen. Det m& derfor vsere arbeiderbevegelsens oppgave
d menstre foran stortingsvalget til hesten og derigjennom sikre at vi kan fd et
arbeiderilertall p& Stortinget.
1 den vestlige verden g&r over 30 millioner arbeidslese. A sikre menneskene trygghet
for arbeid og inntekt blir en enorm oppgave i Srene som kommer. Kampen mot
arbeidsloshet og for sosial trygghet har alltid vaert sentral for arbeiderbevegelsen.
N& mS kreftene mobiliseres for & sikre denne m&lsetting. Dette kan bare skje gjennom bred faglig og politisk kamp mot kapitalkreftene og sffirinteressene, til fordel
for fellesinteressene.
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Kampen for fred, nedrustning og arbeid for alle, er hovedsaken. Skal f.reden kunne
bevares og vSpenkapplepet stanses, er det av fundamental betydning at folkeopinionen styrkes. De borgerlige partiene med Heyre i spissen mS innse sitt ansvar,
og rette seg etter folkeopinionen ved avstemningen om «frys»i FN.
Vi konstaterer at tross en optimisme for nedrustningsforhandlingene i Geneve,
gSr regjeringen ut og stotter Reagans forskning om opprustning av verdensrommet.
Regjeringens utspill bidrar ikke til noe h&p for lesninger ved nedrustningsforhandlingene i Genfeve.
Pd dette grunnlag arrangerer Oslo faglige samorganisasjon Srets 1. mai-demonstrasjon under hovedparolene:
NEI TIL ARBEIDSL0SHET - ARBEID TIL ALLE
ARBE1DERFLERTALL VED STORTINGSVALGET
NEI TIL ATOMVAPEN 1 KRIG OG FRED
(Representantskapsmote 18.03.85)
RETNINGSLINJER FOR GJENNOMF0RING AV ARETS 1. MAI-DEMONSTRASJON
1.-mai-komit6en bestdr av: Ivar 0degaard (formann), Annar Litle-Mashlum, Karin
Jensson, Per Ryanes, John Steinhaugen, Berit Arntzen og sekretasren Arne Jensen.
Komit6en fdr fullmakt til & organisere planleggingen og gjennomferingen av arrangementet etter falgende retningslinjer:
—
Fagforeningene, de politiske partiene og ungdoms- og barneorganisasjonene i
arbeiderbevegelsen - solidaritetsorganisasjoner og andre grupper som godtar det
politiske grunnlaget og hovedparolene, innbys til & delta i arrangementet.
—
Det er ikke adgang til & reservere seg mot det politiske grunnlaget, dvs. uttalelsen
og hovedparolene.
- Paroler som enskes brukt i demonstrasjonstoget, md pd forhdnd vsere godkjent
av 1. mai-komit6en.
- Hovedtaler blir DNA's leder, Gro Harlem Brundtland. 1 tillegg blir det tale av SV's
leder Theo Koritzinsky.
—
Programmet for evrig bestemmes av 1. mai-komit6en p& grunnlag av den ekonomiske rammen som blir bestemt av styret.
(Representantskapsmete 18.03.85)
6-TIMERS NORMALARBEIDSDAG MED FULL L0NNSKOMPENSASJON1
«0ver 80 % av ekningen i kvinners sysselsetting siden 1975 har skjedd p& deltid.
Vi ser et monster der menn er heltidsarbeidende og hovedforsergere og kvinner
deltidsarbeidende med hovedansvar for barn og husarbeid. Reell likestilling mellom
kjannene forutsetter at en bryter ned den kjennsbestemte arbeidsdeling. Seks timers
arbeidsdag er et ledd i en slik utvikling,» sier Oslo Typografiske Forening i en uttalelse om 6-timersdagen.
Kravet om 6-timers normalarbeidsdag er gammelt. Ferste gang det ble reist var i
1919 av Sulitjelma Gruvearbeiderforening. PS. deres fane sto det: «6 timers arbeidsdag - krssv din rett, gjor din plikt».
Alle med omsorgsarbeid vet at 6-timersdagen er et nedvendig krav for at kvinner
og menn p& tik Imje skat kunne ta det i samfunnslivet Den vil gi oss muligheten til &
forandre pd den fastISste kjennsmessige fordelingen som det bl.a. er ved omsorgsarbeid. Kortere arbeidstid er ogs§ en nedvendig betingelse for likeverdig deltakelse
pS arbeidsmarkedet.
1 dag er det kvinnene i fagbevegelsen som sterkest gfir inn for denne nedvendige
reformen. Og det er ikke tilfeldig: Deltid er i dag kvinnetid. Men fordi deltid betyr
lav organisasjonsprosent og liten" faglig deltagelse, ber ogs& mennene i fagbevegel-
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sen reise dette kravet med sterre styrke. 6-timersdagen vil gi kvinnene det 8-timersdagen gav arbeiderbevegelsen, mulighet til aktiv deltakelse i samfunnslivet pd alle
nivSer.
Kampen for 6-timers normalarbeidsdag m& derfor feres med full styrke av hele fagbevegetsen.
Livet har flest hverdager, det er disse som m& bli bedre!
Oslo faglige samorganisasjon vil arbeide aktivt for at LO i sitt Handlingsprogram
prioriterer kravet om 6-timers normalarbeidsdag for alle, med full lennskompensasjon.
(Representantskapsmete 18.03.85)
ARSM0TET 1 OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON
henstiller til LO's sekretariat & omgjore vedtaket om & awise Palestinsk Arbeiderunion som gjester ved LO-kongressen 1985. Det vedtak som ble gjort av forrige
LO-kongress om & opprette forbindelse med Arbeiderunionen, md felges opp av
konkret handling.
Stotten til den afghanske frigjaringskampen mS intensiveres i tiden som kommer.
Samorgs Srsm0te bevilger kr. 1.000,- til frigjoringsbevegelsen i Afghanistan.
(Arsmetet 15.04.85)
LEDIGHETSTRYGD
Oslo faglige samorganisasjon krever at ledighetstrygden md utgjere minst 90% av
lenn, og for evrig gjelde s& lenge ledigheten varer, uten tap av lonn, pensjonspoeng
eller feriepenger. Alle som er meldt ledig m& ha krav p& trygd. 80-ukersregelen og
ventetid md bort.
Motivasjon: \ dag betyr arbeidsledighet drastisk levestandard-senking, og dette m^
vsere uakseptabelt i olje-Norge.
(Arsmotet 15.04.85)
LEDIGHETSTRYGD
1 Kommunal og arbeidsdepartementet ligger det n& forstag om forverring av reglene
for permitterte (dvs. ikke helt ledige). Det skal kreves at arbeidstiden'er redusert
med 40% mot 20% n^. Dette betyr at firedagers uke som tesning for forbigSende
problemer og for & unngS oppsigelser, blir umulig. Videre skal trygd gis i maksimum
20 uker mot 40 uker n&. Ogs& dette en klar forverring. Oslo faglige samorganisasjon
tar skarpt avstand fra disse forslagene.
(Arsmetet 15.04.85)
NEI TIL WILLOCHS FAMILIEPOLITIKK
Oslo faglige samorganisasjon tar p& det sterkeste avstand fra de holdninger til
kvinners plass i samfunnet som kommer fram i regjeringens familiemelding. Ingen
av de kravene fagbevegelsen har fremmet igjen og igjen for & gi kvinner reell mulighet til yrkesaktivitet p& linje med menn og for & gi menn reell mulighet til & delta i
omsorgsarbeidet pd linje med kvinner, er oppfylt. Hvis regjeringen virkelig ensker
& styrke familien og f§fedselstallene til & stige igjen, m& den legge fram en politikk
som gjer at bSde menn og kvinner kan kombinere arbeid ute og omsorg i
hjemmet. En slik politikk m& omfatte et skikkelig barnehagetitbud, 36 ukers svangerskaps- og fedselspermisjon og bedret omsorgspermisjon, kombinert med en plan
for gjennomfering av 6 timers normalarbeidsdag innen 1992.
BEGRUNNELSE:
Med sin familiemelding hadde regjeringen en sjanse til & fremme en samfunnsutvikling der kvinner p& linje med menn har rett og mulighet til yrkesarbeid, sam-
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tidig som barns oppvekstmiljo og omsorgsarbeidets betydning er ivaretatt. Denne
sjansen har regjeringen ikke benyttet. Regjeringens tilbud begrenser seg til to ukers utvidet fedselspermisjon, fra 18 til 20 uker!
2—
Den sterste reformen vSrt samfunn stSr overfor ndr det gjelder organisering av
hverdagen er innforingen av 6 timers normalarbeidsdag. En viktig side ved 6-timersdagen er at reformen vil gi mer tid til omsorg og familieliv for menn og bedre
mulighet for yrkesaktivitet for kvinner. Selv Heyre-kvinnene har n& g&tt inn for
hva synes de om sin egen regjerings familiepolitikk?
6-timersdagen —
Rundt 70% av norske kvinner deltar i dag i yrkeslivet. Over 50% av elevene i
videregSende skoler er jenter. Regjeringens familiemelding er et forsek p& & snu
strammen og sende disse kvinnene tilbake til kjekkenbenken. Det kan ikke Stortinget
godta!
(Arsmetet 15.04.85)
B01KOTT AV S0R-AFRIKA
Den norske regjering har ved flere antedninger fordemt Ser-Afrika muntlig i FN og
andre fora. Men i praksis har den norske staten stettet opp under apartheid-regimet.
Fra 1976 sluttet norske myndigheter & gi eksportgarantier og lisenser til valutaoverferinger. Dette har vsert med p& & hindre direkte norske nyinvesteringer i SerAfrika. Men samtidig har regjeringa gdtt imot ensidig norsk boikott nSr det gjelder
handel og skipsfart, av hensyn til norske interesser. Norske tankskip har levert minst
en tredjedel av Ser-Afrikas drlige oljeimport siden 1979. Oljetilferselen er av avgjorende betydning for det ser-afrikanske krigsmaskineriet, og dermed for den aggressive
politikken tandet ferer mot nabostatene.
Den norske handelen med Sor-Afrika har ekt de siste Srene. Denne handelen blir
maksimalt utnyttet i apartheid-regimets propaganda, idet den oppfattes som uttrykk
for anerkjennelse av apartheidpolitikken.
Arsmetet i Oslo faglige samorganisasjon krever at regjeringa:
—
straks setter i verk tiltak som stanser all frakt av olje p& norske skip til Ser-Afrika,
og sikrer et effektivt forbud mo( at norsk olje blir solgt til apartheid-regimet.
—
umiddelbart stanser forbindelsen mellom statlige selskaper og Ser-Afrika, bl.a. den
flyruten SAS har til Johannesburg.
—
forbyr salg av de ser-afrikanske gullmyntene «Krugerand» i Norge.
—
utformer de nedvendige lovregler for & gjennomfere import/eksportforbud overfor
Ser-Afrika, og forbyr alle former for teknologisk og ekonomisk samarbeid mellom
norske foretak og apartheid-regimet. Mulighetene for & i& stanset samkvemmet
mellom norske firmaer og Sar-Afrika via tredjeland m& ogsS undersekes.
—
stiller midler til disposisjon for forskning og omstillingstiltak for firmaer som awikler handelen, slik at norske arbeidere ikke blir skadelidende ved en 0konomisk
boikott.
- felger oppfordringen
fra FN's generalforsamling om & isolere Ser-Afrika politisk og
'det
vil bl.a. si brudd i alle diplomatiske forbindelser.
kulturelt,
—
reiser og stetter forslag i FN, i nordiske organer og i andre fora som kan bidra
til & gjere isoleringen" av Sor-Afrika mer effektiv b&de gjennom aksjoner fra
enkelte' land og gjennom felles internasjonale tiltak. Herunder herer ogsa_st0tte
til Association for"Western European Parlamentarians against Apartheid (AWEPAA).
NSr det gjelder norske selskaper med interesser i Ser-Afrika krever Srsmetet i Oslo
faglige samorganisasjon at:
- norsk skipsfartsnsering straks stanser overfering av teknologi og kunnskaper til
ser-afrikahske verft, avvikler interessene i Ser-Afrika, annullerer eventuelle skipskontrakter og stanser bSde regulsere skipsanlep og s&kalte «off-limits» stopp i
Ser-Afrika.
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- norske selskaper awikler handel med Sor-Afrika, stanser teknisk, ekonomisk og
annet samarbeid med ser-afrikangke firmaer, slik FN har anbefalt.
Arsmetet i Oslo Faglige samorganisasjon bevilger kr. 2.000,- til Fellesrfldet for det
serlige Afrika.
(Arsm0tet 15.04.85)
UTSETT ALL ST0TTE TIL REGIMET PA SRI LANKA
Situasjonen for tamilene p& Sri Lanka har forverret seg kraftig. Nsringslivet i de
tamilske omrfldene blir utarmet som feige av regjeringens politikk. Deportasjoner,
vilk§rlige drap, bortfarelser og voldtekter herer til dagens orden.
Regjeringshsren er satt inn mot tamilene. Den offisielle begrunnelsen er bekjempelse av terrorisme. Gjennom regjeringens propagandaapparat blir imidlertid hele
den tamilske befolkningen utpekt til potensielle terrorister, og dermed n®rmestfritt
vilt for regjeringssoldatene. Sri Lanka er pS randen av borgerkrig.
Oppskaleringen av undertrykkelsen er gjort mulig gjennom at militaerbudsjettet er
firedoblet siden 1982. Dette har vasrt mulig delvis gjennom hjelp fra utlandet. l denne
situasjonen 0ker Norge sine pengegaver til Sri Lanka, fra 72 mill. kroner i 1984 til
85 mill. kroner i 1985.
1 Stortingsmelding nr. 36 OM ENKELTE HOVEDSP0RSMAL 1 NORSK UTVIKLINGSHJELP heter det:
«Spersm&l om brudd p& menneskeretfighetene kan fare til omlegging, reduksjon
eller stans av norsk bistand n&r mottakerlandets myndigheter medvirker til, tolererer
etler direkte ut0ver krenkelser av menneskerettighetene; n&r disse krenketsene er
vedvarende og systematiske uten at myndighetene har anstrengt seg for & stanse
eller rettslig forfslge overgrepene og n&r krenkelsene er grove og omfattende."
P& Sri Lanka er dette oppfylt i fullt monn!
Oslo faglige samorganisasjon krever at overfering av NORAD-midIer til Sri Lanka m&
utsettes og at det blir sendt en norsk parlamentarikergruppe til de mest utsatte tamilomr&dene i Sri Lanka for & gi en uavhengig rapport.
(Arsmetet 15.04.85)
UTTALELSE VEDR. NOROLS BYGGEPLANER 1 BESTUMKILEN
Oslo faglige samorganisasjons overordnede mU er & kjempe for at antallet arbeidsplasser i Oslo opprettholdes. Dette gjelder arbeidsplasser b&de i industrien, i
servicenaeringen og i offentlig virksomhet. Gjennom uttalelser har Samorg uttrykt
krav om d fd storre innflytelse p& utviklingen av arbeids- og n%ringsutviklingen i
Oslo. For ofte har fagbevegelsen i Oslo vasrt vitne til at bedrifter har flyttet ut av
eller etablert seg utenfor Oslo, pS grunn av tomteproblemer innen byen.
1 forbindelse med NOROL's planer i Bestumkilen har Samorg muligheten til S innta
en aktiv holdning til bedrifter som p& denne mflten ensker & samle 500 arbeidsplasser under ett tak, og p^ en slik m&te oppnfi rasjonalisering, uten & flytte ut av
Oslo. Tomta i Bestumkilen brukes i dag til b&topplagsplass.
1 NOROL's byggeplaner ligger det garantier til brukerne av omrddet i dag, idet
bedriften legger opp til at antallet bStplasser vil bli opprettholdt. Siden en begrenset
utfylling av Bestumkilen vil forstyrre treningsbanene til roere/padlere, har NOROL
sagt seg villig tit & anlegge nye treningsbaner ved Bygdeylandet.
Styrets innstilling (mot 1 stemme):
Under forutsetning av at antatl bStplasser opprettholdes, og at de trafikale forhold
blir lest, g&r Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon inn for de foreliggende byggeplaner for NOROL's nybygg.
(Representantskapsmete 13.05.85)
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FAGBEVEGELSEN SIER NEI TIL 0KT ARBEIDSL0SHET REGJERINGSSKIFTE N0DVENDIG
1. Det er n& en reell mulighet for regjeringsskifte ved valget om 14 dager. MSIet kan
nSs dersom alle krefter settes inn i dagene som gjenstdr fram til valget,
2. For industrien vi] det vaere av stor betydning & i& en regjering utgStt av Arbeiderpartiet. DNA's Handlingsplan for nceringsutvlkling betyr en sterk satsing pS norsk
industri, bfide ndr det gjelder direkte investeringer, markedsfering, forskning og
utdanning. Vi trenger en regjering som har som overordnet mal & skaffe arbeid
for alle.
3. Fagbevegelsen i Oslo avviser et to-delt helsevesen hvor konsekvensene er at
den akonomiske bsreevnen vll avgjere hvilken behandling som skal gis. Dette er
uakseptabett.
4. Elevene pd yrkesfaglige studieretninger har ffitt sitt skole- og opplffiringstilbud
sterkt redusert. Dette vil pS lengre sikt skape sterre ungdomsledighet.
5. Forskningsdirekteren i Statistisk SentralbyrS har analysert regjeringens langtidsprogram. Konklusjonen er at fire nye &r med Willoch-regj'eringen vil eke
arbeids]0sheten fra ca. 45.000 i &r til 90.000 i 1989. Nar vi dessuten vet at et like
stort antall som de registrerte arbeidslose i dag er knyttet til arbeidsmarkedstiltak, ekstraordinaere elevplasser, eller gdr p& innskrenket arbeidstid, vil fire nye
&r med borgerlig styre fere til helt uakseptable forhold pa arbeidsmarkedet.
6. Styret i Oslo faglige samorganisasjon tar analysen fra Statistisk SentralbyrA til
orientering og oppfordrer en samlet fagbevegelse til & s\& denne utviklingen tilbake ved S sorge for et regjeringsskifte ved hestens Stortingsvalg.
(Styremete 26.08.85)
SAMORG BER MEDLEMMENE SKIFTE BANK
Styret i Oslo faglige samorganisasjon reagerer sterkt mot at bankene innferer
gebyr p& lennssjekker. Lennskontoordningen, som er hjemlet i Hovedavtalen metlom
LO og NAF, gjer det klart at bruk av sjekk skal veere gebyrfritt. Styret stetter utspillet
fra LO og viser til at forhandlinger om revisjon av Hovedavtalen tar til den 9. november1985.
Samorg advarer mot dette «solo-spill»fra bankenes side, uten at partene har fStt
anledning til d ta stilling til spersmSlet i forhandlinger.
Vi oppfordrer medlemmene til & ta kontakt med banker som ikke har varslet gebyrer
—
f.eks. Postsparebanken og Landsbanken.
(Styremete 16.09.85)
UTTALELSE OM STATSBUDSJETTET FOR 1986
Regjeringen har i dag lagt fram et budsjettforslag som tilsynelatende er mer ekspansivt enn noe annet budsjett som er lagt fram av en borgerlig regjering i Norge. Bl.a.
legges det opp til en ventet produksjonsvekst p& 3% og en sysselsettingsvekst p&
1,5%. Samtidig forutsetter regjeringen en fortsatt internasjonal konjunkturoppgang,
med en svakere innenlandsk etterspersel enn det vi har sett i 1985, et ar Willochregjeringen mistet kontrollen over det private forbruket, bankenes utlSnsrammer og
aksjespekulasjonene p& bersen.
Regjeringens finanstale gj0r et stort nummer av at norsk industri og neeringsliv
preges av optimisme og pdgangsmot, og at ekonomien er pd rett kjel. Samtidig har
Norge liggende valutareserver p& 115 milliarder kroner, og regjeringen nedvurderer
trolig .neste drs oljeinntekter. Dagens oljepolitikk, med favorisering av private og
utenlandske selskaper, ferer til milliardtap for Norge.
PA industrisida er det forelepig ikke tatt standpunkt til Sulitjetma og Syd-Varanger.
0kningen til forsknings- og utviklingsarbeid gdr i det alt vesentligste til private, kommersielle interesser, mens de statlige forskningsinstitusjonene taper nytt terreng.
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Statens utgifter som andel av BNP (utenom oljesektoren) vil komme opp i 51 % i
1986. Men den sterke ekspansjonen skjuler okende ulikheter og uproduktive utbetalinger fra statskassa. Det budsjetteres med 2 milliarder kroner i arbeidsledighetstrygd, og vi vet at en ekende andel av kommunens utgifter gdr til sosialsektoren.
Veksten i helsesektoren er helt ubetydelig. Totalbevilgningene til grunnskolen betyr
en reell nedgang i forhold til forventet pris- og lennsutvikling. Det skat bygges faerre
barnehager enn i 1985, og det finnes ingenting om omsorgslonn, og alderen for
behovspreving for ISn i Statens Idnekasse forblir pa 20 Sr. Mens egenandelen for
legemidler pd b\& resept gSr opp fra 25 til 30 kroner.
Det lille som er igjen av Heyres skattelette gSr i sin helhet til heytlonnsgruppene,
samtidig som fradragsordningene i skattevesenet allerede serger for at folk med
inntekt over 250.000 bare betaler 29% i skatt. Men de varslede avgiftsekningene vil
ramme atle. Saerlig er ekningen pS elektrisk kraft bekymringsfull. 1 titlegg kommer
reduksjonen p& subsidier som ferer til prisstigning p§ viktige matvarer. Regjeringen
begrunner imidlertid rammen p& 4,5% tit lennsoppgjeret og en dempning av lennsglidningen med de bebudede skatteletter.
Innenfor den offentlige sektor skal skatteetaten, politiet og heyere utdanning fS en
del nye stillinger. Bak forslaget skjuler det seg imidlertid stort sett bare midlertidige
stillingshjemler. Ingen eksisterende grd stillinger skal omgjares til faste, til tross for
at staten i dag har nsermere 30.000 slike. Privatisering av hjelpetjenester skal fortsette. En av de aller viktigste etater, Arbeidsmarkedsetaten, i&r knapt nok en eneste
stilling.
Oslo faglige samorganisasjon, samlet til representantskapsmete 14. oktober 1985,
krever at Stortinget endrer det framlagte budsjettet, bl.a. p& folgende omr&der:
—
Det m& satses p& en aktiv sysselsettings- og arbeidsmarkedspolitikk med sikte p&
& skape et betydelig antall flere arbeidsplasser.
—
1 trdd med krav fra Nordens faglige samorganisasjon m& det satses mer pS
investeringer innen samferdsel og kommunikasjon. Konkret vil vi kreve at Oslos
samferdselsprosjekter gis heyere prioritet.
—
Utvikling og forskning for & styrke industrien m& oppvurderes. Vi krever at SydVaranger og Sulitjelma oppretttiolder driften, og at det s0kes skapt nye industriarbeidsplasser i Oslo.
—
Offentlige etater m& settes i stand til & kunne utfere de arbeidsoppgaver de er
pSlagt. Stortinget m& vaere villig til & investere b&de i det nedvendige utstyr og
bemanning som skal til for d lose viktige samfunnsoppgaver og yte den service
som publikum har krav p&. VI vil seerskilt understreke de behov Arbeidsmarkedsetaten og Skatteetaten har. Det m& satses p& permanente stitlinger.
—
Etdreomsorgen m& styrkes. Trygdeoppgjeret m& gjenopptas slik pensjonistenes
organisasjoner krever.
- Barnehageutbyggingen m& ekes kraftig. Sasrlig er behovet stort i storbyer som
Osto. Statens andel av utgiftene m& 0kes.
- Antatl uker svangerskapspermisjon m& okes fra 18 til 30 uker.
—
Boligbyggingen mS f& en heyere prioritet. Husbankrenten md reduseres betraktelig. Avdragstiden settes til 40 &r.
—
De bebudede avgiftsgebyrene i Husbanken og Statens ISnekasse m& forhindres.
—
Sykelennsordningen gjeninnferes slik den var fer endringen i forrige stortingsperiode.
—
Det tas avstand fra budsjettets innebygde ramme for iBnnsekning pd 4,5% og
reduksjon i subsidiene p& matvarer.
- Det m& settes av plass i budsjettet til en nedsettelse av pensjonsalderen og til
innfering av lik arbeidstid for alle i 1986.
—
Voksenopplseringen m& styrkes. Arbeidstakerne m& 1& muligheter til utvikling/
perfeksjonering.
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—
Fylkenes og kommunenes ekonomi m^ bedres ved tilstrekkelige overf0ringer, s[ik
at de blir istand til & makte uleste og nye oppgaver, som f.eks. sykehusplasser
og barnehageplasser i offentlig regi, samt ta seg av det stadig voksende antall
sosialklienter.
Representantskapet i Oslo .faglige samorganisasjon krever at Stortinget vedtar et
statsbudsjett som sikrer en okonomisk dekning for ovenstSende punkter. Med valutareservene og forventede oljeinntekter har Norge de nedvendige ressurser.
(Representantskapsmote 14.10.85)
BRUK OG SPREDNING AV PERSONELLOPPLYSNINGSBLANKETT
FOR STATSANSATTE
Staten har i ca. 1'A &r hatt i omlep en personopplysningsblankett, som stadig flere
offentlige ansatte blir bedt om & fylle ut. Blanketten, som er laget av Forsvarsdepartementet, har en slik utforming at alle fagforbund har reagert kraftig. Saken
er ogsi juridisk vanskelig fordi bSde det sentrale direktiv for pensonellsikkerhetstjenesten og det evrige regelverket som er relevant i saken, ikke er hjemlet i lovverket, men med hjemmel i Kongens sSkalte utevende myndighet etter Grunnloven.
Det er med andre ord truffet et vedtak i statsrad uten den nedvendige hjemmel i lovverket. B&de utformingen og spredningen av personellopplysningsblanketten gjer at
det er grunn tit & stille sparsmSI om vi her st&r overfor et omfattende yrkesforbud.
Styret j Oslo faglige samorganisasjon krever at statsrSd Astrid Gjertsen oyeblikkelig
griper inn og stopper blanketten. Dette inntil b§de utforming av blanketten og hvilke
stillinger som skal sikkerhetsklareres er avklart i forhandlinger mellom hovedsammenslutningene og staten som arbeidsgiver. 1 mellomtiden oppfordres alle tilsatte
j statlige etater til & boikotte utfyllingen av personellblanketten. Allerede utfylte
skjemaer Idses forelepig ned.
(Styremote 28.10.85)
BOIKOTT AV S0R-AFRIKA
Raseregimet i Ser-Afrika framstSr i dag som et av verdens mest brutale mindretallsstyrer. Flertallet av folket har ikke engang borgerrett i sitt eget land. Mord p& den
svarte befolkningen er legalisert av regjeringen, og fagbevegelsen blir systematisk
utsatt for forfolgelse og vold.
Regjeringen i Ser-Afrika synes S vsere immun mot protester og verbalt press fra
omverdenen, og driver landet bevisst mot en uunngSelig katastrofe.
Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon krever at regjering og Storting:
- straks setter i verk tiltak som stanser all frakt av olje p& norske skip til Ser-Afrika,
og sikrer et effektivt forbud mot at norsk olje blir solgt til apartheid-regimet.
—
utformer de nedvendige lovregler for & gjennomfere eksport/importforbud overfor
Sor-Afrika, og forbyr alle former for teknologisk og okonomisk samarbeid mellom
norske foretak og apartheid-regimet. Mulighetene for & f& stanset handelssamkvemet mellom norske firmaer og Ser-Afrika via tredje-land m& ogsS undersekes.
- reiser og stotter forslag i FN, i nordiske organer og i andre fora som kan bidra
til & gjore isoleringen" av Sor-Afrika mer effektiv, bdde gjennom aksjoner fra
enkelte tand og gjennom felles internasjonale tiltak.
- fetger oppfordringen fra FN's Generalforsamlingom & isolere Ser-Afrika politisk
og kulturelt. Det vil bl.a. si brudd i de diplomatiske forbindelsene.
—
norske selskaper avvikler handelen med Ser-Afrika stanser teknisk, ekonomisk og
ann'et samarbeid med sor-afrikanske firmaer, slik FN har anbefatt.
- dersom denne totale oljeboikott av Sor-Afrika ikke er fastlagt innen 1. mars 1986,
vil Oslo faglige samorganisasjon g& inn for at fagbevegelsen selv, med de midler
fagbevegelsen rdr over, gjennomforer boikott av Ser-AfriKa.
(Representantskapsmete 11.11.85)
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UTTALELSE OM ELDREPOLITIKK
Arbeiderbevegelsen kan ikke aksep'tere den ddriige behandling de eldre i dag blir
utsatt for. Eldre har rett til et liv som gir samme utfoldelsesmuligheter som den evrige
befolkning.
Eldre m& gis den hjelp som er nodvendig for Skompensere for nedsatt funksjonsevne. Omgivelsene m& tilrettelegges p& en slik mSte at det ikke settes opp unedige
stengsler for eldres bevegelser.
Sykehjem fratar i stor grad dens beboere rettigheter som vi knapt reflekterer over:
- retten til selv & velge n&r man vil gd pd do, spise, legge seg, drikke et glass vann.
- retten til privatliv, tia sin egen seng i fred, retten til & fS medisiner for egen og
ikke for andres skyld.
—
retten til frisk luft, rulle en tur, beseke venner, gd p& kino, restaurant, teater, g&
og handle, retten til & delta i samfunnslivet, retten til menneskelig kontakt p&
egne premisser, retten til organisert ferie, retten til & slippe & leve i konstant
angst, retten til meningsfylt fritid.
Alternativer til sentraliserte sykehjem m& vsere sterkere utbygging av hjelpeordninger
i hjemmet og andre tiltak i naermiljoet. Politikere/planleggere m& ta ansvaret for de
mangelfulle tiltak/tilbud for S mete eldrebelgen.
Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon krever:
At det bygges ut alternativer til sykehjem slik det er gjort i Huddiksval og Mora
i vArt naboland Sverige:
- ombygging av leiligheter tilpasset den enkeltes funksjonsevne, eller tildeling av
tilsvarende leilighet i naermiljBet.
—
opprettelse av bokollektiver for etdre hjetpetrengende.
—
opprettelse av rehabiliterings- og treningssentra i bydelen med det formSI d heyne
funksjonsniv&et.
—
utbygging av det nadvendige hjelpeapparat tilpasset den enkeltes behov.
Videre at Oslo by tilpasses/ombygges etter eldres behov, bl.a. ved at:
- det utbygges tilbud i nsermiljeet.
—
kotlektivtransporten utbygges, bemannes med hjelpere og gjares tilgjengelig for
etdre.
—
gater og fortau gjores tilgjengelig for alle byens innbyggere, trafikklys tilpasses
de langsomme etc.
—
det opprettes flere gSsikre soner, parker, benker etc.
- boliger i framtida bygges med tanke p& at folk blir gamle, og andre tiltak som
kan fere til at byen kan brukes av eldre.
- representanter for sykehjemsbeboerne, pfirerende, pensjonister og ansatte tas
med i planleggings- og beslutningsprosessen for eldrepolitikken j Oslo.
- retten til eget sovevserelse, stue og bad samt ferie med nodvendig ledsagelse
lovfestes for eldre hjelpetrengende mennesker.
Samorg oppfordrer fagforeningene om & sette eldrepolitikk p& dagsorden, og arbeide
aktivt for & bedre livsvilkSrene for eldre hjelpetrengende.
Samorg anser at eldres rett til et verdig liv og en verdig d0d er et ansvar for hele
arbeiderbevegetsen, hvor praktisk solidaritet ma vsere mSlestokken for all virksomhet, slik at en urett mot en gjeres tit en urett mot alle.
(Representantskapsmete 09.12.85.)
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Samorgs delegasjon ^ samtale med ledelsen i FDGB (0st-Berlin). Fra venstre: Sekr.
Erhardt Krug, tolken Erika Voigtlander, Annar Lille-Maehlum, lederen for FDGB i 0stBerlin, Annelis Kimmel, sekr. Peter Wiepreccht og Finn Hau'ge.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Den nordiske kontakt med fagbevegelsen i Stockholm, Helsingfors og
Kebenhavn er opprettholdt gjennom den Srlige hovedstadskonferanse.
Det har ogs& vaert kontakt med Euro-LO's kontor i Brussel for & forberede det storbysamarbeide som vi ble enige om p^ hovedstadskonferansen i Kebenhavn i 1984. Deltakerne F Brussel 21.-23. mars
var: Ordferande Bertil Karlberg og sekretser Roland Larsson fra LOdistriktet i Stockholm.
Motivene for en mer effektiv og bredere internasjonal kontaktvirksomhet er_mange. Det viktigste er spersm^let om d sikre sysselsetting og
fred. For ^ klare disse viktige mSI m§ heyrekreftene motarbeides
effektivt. Nseringslivet og deres politiske talsmenn har mange kontakter over grensene. Gjennom forretningsforbindelsene verden over
bygges et nett av personlige kontakter som er mye tettere enn det
kontaktnett som fagbevegelsen kan bygge opp.
Sentralt er det opprettet viktige internasjonale kontakter, og det er
Hovedstadskonferansens oppfatning at disse kontakter m& gis en
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storre bredde, og derfor er nd arbeidet i gang. Det er Hovedstadskonferansens overbevisning at arbeidslosheten kan minskes i Europa
og at v&re krav og forslag kommer til & gi flere mennesker arbeid
om de gjennomfores. Konferansen er ogs& overbevist om at fred bare
kan oppn^s om massearbeidslosheten bekjempes effektivt.
Deltakere ved delegasjonsbesek i Berlin FDGB (DDR) 3.—7.juni var:
Annar Lille-Mahlum og Finn Hauge. Det er laget en fyldig rapport
med lysbilder fra dette beseket som ved leilighet er tenkt vist pa et
representantskapsmete.
Deltakere ved Nordisk Hovedstadskonferanse i Stockholm 16.—18.juli
var: Annar Lille-Msehlum, Marit Nybakk, Kari Hvattum og 0yvind
Hvattum.
LO'S UTVALG FOR FAMILIEPOLITIKK OG
LIKESTILLING 1 OSLO 1985
Utvalget hadde sitt avsluttende mete 5. september 1985. Det ble med
dette avholdt 5 utvalgsmeter i 1985. Utvalget arrangerte ogsS en dagkonferanse, og hadde ansvaret for tema p& Samorganisasjonens
representantskapsmete i mars.
1 januar 1985 gikk det ut to brev fra LO's utvalg for familiepolitikk og
likestilling i Oslo:
Til Kirke- og undervisningsminister
Kjell Magne Bondevik.
«Alternativ livssynsundervisning.
/ den seinere tid har det kommet signaler om at ledelsen i KUD ensker &
fjerne faget «Alternativ livssynsundervisning» fra skolen, angivelig for at
foreldre utenom den norske statskirke skal f& st0rre innflytelse over livssynundervisningen til sfne barn.
LO's utvalg for familiepolitikk og likestllling i Oslo deter ikke departementets syn pS det uheldige i at barn fra forskjellige tros- og livssynssamfunn
har undervlsning sammen. Vi mener at faget er verdifullt og fremmer kjennskap tit og respekt for andres tro, livssyn og livsstil.
W kan ikke se at departementets forslag vil representere et framskritt mot
starre livssynsfrihet og -toleranse. Vi ser ogs& mulighet for at elevgrunnlaget vll bli for li'te, slik at det blir enda vanskeligere & organisere egne
livssynsgrupper for de som ansker det og at de barna som ikke skal ha
kristendomsundervisning igjen m& g& over til S ha «fritimer».
Vi vil oppfordre Kirke- og undervisningsministeren til & bygge videre ut den
ordningen vi har i dag med alternativ livssynsundervisning slik at dette blir
et reelt tilbud til alle som ensker det, ogs& der det er mindre enn 5 barn
som ensker slik undervisning.»
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Vi mottok et svar fra Kirke-og undervisningsministeren hvor
han bl.a.
sa-aLaltemativ livssynsundervisning ikke skulle fjernes"som"til'l>ud"j
Etter en skriftlig anmodning fra SV's kvinnesekretser s'endte
brevtil
yalgredaksjonene i NRK radio og NRK"fje'msynet~med
kopi til kringkasting'ssjef
Bjartmar Gjerde:'
«Stortingsvalget 1985 - Kvinnepolitikk.
l...forb'nde'se med stortin9svalget i 1985 ber vi NRK's valgredaksion
om &
v.urde egne..pr°9ram om kvmner °9 Pomikk- Vi ber ogs^om'at'det
legges
feA-? pd en kj0nnsmessig balanse sSvel av intervjuobjekter
som blant interSom fnutige ideer vil vi nevne:
- Konfrontasjonsm0ter meltom de
politiske partiene om deres syn p& kvinnepolitiske saker/krav.
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- Program som viser hvordan v^rt samfunn har endret seg etter at kvinnenes stilling bl.a. innenfor arbeids- og samfunnsliv er endret. Et viktig
sp0rsm&l S stille er om samfunnet har tilpasset seg disse endringene og
eventuelt kvinnelige politikeres rolle i en endringsprosess.
Det er selvsagt mange andre temaer og angrepsvinkler. Vi ber om at problemstillingene tas alvorlig og 0nsker lykke til med arbeidet.»
Det var i 1985 to store arrangementer i forbindelse med feiringen av
8, mars. Den 7. mars holdt Kvinnesaksforeningen, Oslo Faglige Kvinnebevegelse, Brod og Roser, Krisesenteret, JURK, Kvinneforbundet og
Lesbiske Aktivister en stormenstring i Folkets Hus over temaet kvinnetiSret. LO's utvalg for familiepolitikk og likestilling i Oslo oppfordret i
annonse fagorganiserte om & delta.
Den 8. mars sto Kvinnefronten og Nyfeminister bak togarrangementet
i Oslo. Utvalget stottet ogs^ her opp med annonse i dagspressen.
Utvalget sto for arrangementet av Oslo samorganisasjons mars-mete.
Temaet var: Arbeidstidsforkortelser foran LO-kongressen. Innledere
var Margit Glomm og Walter Kolstad.
Representantskapet vedtok felgende uttalelse pa metet:
«Seks timers normdlarbeidsdag.
Os/o faglige samorganisasjon krever at LO i perioden 1985-1989 vil
arbeide for en kortere daglig arbeidstid med utgangspunkt i f0lgende tidsplan:
7986: Lik arbeidstid innfares for alle, det vil si 37,5 time pr. uke.
7988; Arbeidstida settes til 7 timer pr. dag.
Innen 1992 skal 6-timersdag med full lannskompensasjon vsere giennomfart.
Det forutsettes at arbeidstidsforkortelsen skjer etter et manster som gir
flere arbeidsplasser. Dette forutsetter et samarbeid mellom staten, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
Begrunnelse.
Kravet om kortere normalarbeidsdag blir reist av stadig flere, og det viser
seg i dag & vsere en urettferdig fordeling av arbeid og inntekt. 6-timersdagen har perspektiver langt utover det rent kvinnepolitiske. Ogs& konservative politikere snakker i dag om denne reformen, men det er viktig
at arbeiderbevegelsen legger premissene for gjennomferingen. Bevisst bruk
av kortere daglig arbeidstid kan vaere et virkemiddel for & skape flere
arbeidsplasser. Det er uhyre viktig at gjennomfarigen av 6-timersdagen skjer
etter omfordelingsprinsippet slik at ikke enkelte tar ut uforholdsmessig mye
overtid.
Den voldsomme ekning i antall deltidsansatte viser ogs& behovet for kortere
arbeidsdag.»
Den 11. april gikk det ut 2 brev fra utvalget. Ett gikk til det sentrale
utvalget for familiepolitikk og likestilling, og omhandlet et temahefte
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om likestilling. Utvalget stilte seg undrende til hvorfor dette heftet,
som bygget pS LO's Handlingsprogram for perioden 1981—1985,kom
ut i 1985 kort tid fer et nytt Handlingsprogram skal vedtas. Det bte
ogs^ pekt p& at utvalgsmedlemmene ikke har f&tt tilsendt heftet.
Det andre gikk til LO's tilsynsutvalg for Oslo og tok opp sporsm&let
om valg av representanter til LO's kongress. Det ble pekt p& at utvalget ikke er representert blant de kandidatene tilsynsutvalget plukket
ut til siste avstemningsrunde. Representanter for tilsynsutvalget har
selv uttalt at LO's utvalg for familiepolitikk og tikestilling ikke er
representert. Utvalgets varamedlem, Inger Halvorsen, er i denne sammenheng S se p& som Handel og Kontors Oslo-representant. 1 brevet
ble det pekt pa den store aktiviteten dette utvalget holder, samt den
fagkunnskap vi sitter inne med innenfor et temaomrade som er svsert
sentralt for LO's arbeid. En ba om at brevet ble overlevert det tilsynsutvalget som skal oppnevnes for neste kongressperiode til orientering foran valg til neste kongress.
Den 11. aprit hadde utvalget et nytt mete hvor arbeidet med likestillingsavtaler i 4-&rsperioden ble oppsummert.
Vi har trykket opp likestillingsavtalen til Narvesen og utkast til likestillingsavtaler fra andre klubber sist i denne 4-Srsrapporten.
Den 29. april avholdt utvalget et dagseminar med 23 deltakere:
«Familiepolitikk og likestilling foran LO-kongressen 1985».
Utvalget ville med dette presentere emner som det var jobbet med i
perioden 1981 til 1985, emner som for utvalget naturlig munnet ut i
forslag til LO-kongressen.
Emnene bte presentert i 3 foredrag:
—
Om omsorgsspersmSl.
Herunder barnehager, permisjonsrettigheter o.1.
Innleder: Marit Nybakk, nestleder i samorganisasjonen i Oslo.
—
Om lenns- og tariffspersm^il.
Innleder: Paal Sand, styremedlem i Oslo faglige samorganisasjon.
—
Om arbeidstidssporsm^l.
Innleder: Kirsti Nost, organisert i Kommuneforbundet.
Det var livlig diskusjon p& metet som m& karakteriseres som svsert
vellykket.
Brit Ferde
Edith Ryanes
Bjern Jensen

Solveig Nyhamar
Inger Halvorsen

Rune R0ysland
Frank Ruus

Arne Jensen
Sekretser
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RESULTATREGNSKAP FOR 1985
BUDSJETT

Utgifter:
Lonn ............................
Arb.giveravgift og pensjonskasse ..
Kontorhold inkl. assistanse ........
Trykksaker og porto ..............
....................
Bevitgninger
Meteutgifter ......................
1. mai-arrangementet
............
Blomster og gaver ................

1985

1985

168.501
43.344
64.294
37.117
2.800
28.654
109.254
5.845

171.000
46.000
60.000
30.000
15.000
40.000
80.000
10.000
20.000
37.000
4.000

Kontingent til AMO ..............
Kont.andel samorg Akershus 1984 ..
Andre kontingenter ..............

20.000
37.000
2.350

Familiepolitisk utvalg ..............
V&rmarked ......................
Bidrag til A/S Oslo Vekst ..........
Kvinnekonferanse Sermarka ......
Delegasjon til 0st-Berlin ..........
Nordisk Hovedstadskonferanse ....
Aksjon borgerlig politikk ..........

6.981
5.000
12.000
2.000
6.000
12.000
9.972
15.000
5.650
—20.000
—20.000
—43.948
— 4.052
3.919
91.135

Boligaksjon ......................

Til disposisjon
..................
Gjeld ............................
Renteutgifter ....................
Ovsrskudd 1985 ..................

649.816

Inntekter:
Kontingent

640.000

REGNSKAP

1984
163.176
44.697
38.231
23.743
10.450
23.331
55.614
8.293
3.050

BALANSE PR. 31.12. 1985
Eiendeler:
................
Kassabeholdning
Postgiro ........................
Bankbeholdning ..................
Aksje i Oslo N%ringsselskap ......
Aksje i Oslo Vekst A/S ............

3.164
33.163
76.757
1.000
10.000

479
31.424
8.295
1.000

124.084

41.198

37.000

20.250
25.000
—
4.052

Gjeld og egenkapital:
Annonser i Arbeiderbladet
Kont.andel samorg. i Akershus ....
Kapitalkonto 1.1.84
(7.647-11.699)
4.052
Kapitalkonto 1.1.85 ......—
Overskudd 1985 .......... + 91.135

87.084
41.198

124.084
14.840
39.583
18.798
2.642

31.12.1985

Oslo, den 10.01.1986
Annar Lille-Mgehlum
Leder

Arne Jensen
Sekr./kass.

Ingvald Kolve
Revisor

Ingvar 0rsnes
Revisor

446.447
REVISJONSBERETNING FOR 1985

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

Bevilgning fra Oslo kommune ......
Diverse ..........................
Underskudd 1984

609.816

600.000
40.000

391.348
40.000
3.400
11.699

640.000

446.447

40.000
—

649.816

Vi har foretatt revisjon av regnskapene for Oslo faglige 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 okonomiske stilling ved arsskiftet.
Vi tillater oss a innstille regnskapet til godkjenning.
Oslo, den 17.1. 1986
Ingvald 0rsnes
Revisor
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Ingvald Kolve
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 best&r for tiden av 161 fagforeninger med 128 000 medlemmer.
I samsvar med LOs lover skal samorgamsasjonen:
a) innenfor sitt omrade og i samarbeid
med nasrstaende organisasjoner verne og fremme lonnstakernes interesser,
b) i samarbeid med Oslo-AOF dhve
planmessig opplysningsarbeid,
c) delta i den samfunnsmessige planlegging av arbeidslivet for & sikre full
sysselsetting,
d) delta i utbyggingen av et rasjonelt bedriftsliv for derved a legge grunnlaget
for en heyere levestandard,
e) bist& fagforeningene ved forhandlihg
i tvistespersm&l, avgi uttalelser til forbund og LO og lede fellesarrangementer for fagforeningene.
f) medvirke ved innsamlinger, arrangere 1. mai og ellers mater av faglig art,
g) representere de organiserte lonnstakere i offentlige institujsoner, inn
stille pa medlemmer i offentlige
komiteer og utvalg.

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

Representantskap
300 medlemmer

M0ter7/8
gangerpr.dr

ISEBCTRALEB
TOSLO
TEATERSENTRALEN er en apen og frittstaende stiftelse som har
til formal a aktivisere interessen i Oslo .og omegn for teater, opera,
ballett, musikk, litteratur, film og andre grener av kulturlivet.

Velger

Styre
11 medlemmer

Meter 1 gang
pr. mdned

TEATERSENTRALEN formidler opplysninger om kulniraktivitetene gjennom brosjyrer, ved a arrangere moter 1 foreninger, pa
bedrifter, 1 institusjoner og pa skoler.

Velger

Arbeidsutvalg
form./nestform.
+fastl.sekr.

TEATERSENTRALEN arrangerer teaterringer med teaterbesek,
bygger ut et kontaktnett pa arbeidsplassene, arrangerer teaterreiser.
Sdoftedet
er nedvendig

Leder

Kontoret
fastl.sekr./kass.

^

Dagtig kontor-

tid'

1

Utvalg/komit6er

TEATERSENTRALEN seker ved gunstige abonnementsordninger
a akcivisere alle til regelmessig besek i vare teatre, i konsertsalongene, og 1 Den Norske Opera.
TEATERSENTRALEN's tilbud:
Var- og hestabonnement for teatrene.
Fjerdedagsabonnement i Den Norske Opera.
Abonnement i Filharmonisk Selskap.
Trygdede og pensjonister far dessuten spesielle til'bud pa ettermiddagsforestillinger.
Dukketeater
Julearrangementer
Funksjonshemmede som har be'hov, og onsker det, blir hentet og
brakt hjem i spesiell transport. De far ogsa kyndig hjelp i salongene.
TEATERSENTRALEN formidler for evr.ig:
Gruppesalg.
Salg av enkeltbilletter.

ALLE p& arbeidsplassen
din burde vaere organienig?
sert —
Qer noe med det i dag'.
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Alle tilbud gis til reduserte priser'
Arne Jensen er sekr. i Samorganisasjanen. Han treffes i Follceteaterbygningen
pd Youngstorget, oppg. B vn - Tlf. IfS 89 87

Velkommen tll en samtale i TEATERSENTRALEN I OSLO
Youngtorget 5, 0181 Oslo l - Telefon (02) 42 23 50
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