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KONT1NGENTEN TIL SAMORG
Heltbetalende: Kr. 2,00 pr. medlem pr. kvartal
Halvtbetalende: Kr. 1,00 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 pS tilsendte
postgiro-innbetalingsblanketter.
REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN 1 SAMORG
Samorganisasjonens representantskap bestSr av representanter fra de
tilsluttede foreninger, s&ledes at foreninger med inntil 500 medlemmer
har rett til 1 representant, og deretter 1 representant for hvert pSbegynt 500-talts medlemmer, beregnet etter foreningens gjennomsnittlige medlemstall i det siste fortepne kalender&r (betalende medlemmer).
Ingen forening har dog rett til mer enn 20 representanter.
Utregningen av representanter skjer p& grunnlag av rapportene til forbundene.

ARSMELDING
09
REGNSKAP
1987

Representant(er) med vararepr. velges av vedkommende forening.
ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN
1. 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,
og heyst 1 minutt.
For 0vrig kan det stilles forslag til ytterligere tidsbegrensning
og strek med de inntegnede talere.
2. Forslag mS 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 pS dagsorden
oppsatte saker, kan ikke behandles.
HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0TETI
-KOSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON
FORSIDEN:
Marit Nybakk sitter som Samorgs representant i styringsutvalget for
Samvirke-barnehagene (SAMBA). Her i Stallen Barnehage.

Samorg-leder,
Annar Lille-Mslum
holdt mange appeller

/7987.
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4. omslagsside

INNLEDNING
Virksomheten i det forlopne ar har vsert omfattende. Samorg har framfert fagbevegelsens syn pa en rekke aktuelle saker gjennom uttalelser
og demonstrasjoner, samt gjennom arbeidet i nemnder, utvalg og
komiteer hvor vi er representert. Problemet er a fa fulgt opp sakene.
Dette er et tidkrevende arbeid som er avhengig av tilgjengelige ressurser. Det er ogsa et sporsmal om prioritering av oppgavene.
Samorg deltok i kommunevalgkampen bl.a. ved utgivelse av en valgkampbrosjyre som ble distribuert til fagforeningene, arbeidsplasser og
til valgbuene til Oslo Arbeiderparti. Lederen, nestlederen - og de av
styremedlemmene som var nominert pa OAP's liste til Bystyret deltok
aktivt ved gatemeter og meter pa arbeidsplasser.
Boligpolitikk og den stadig stigende renten - saerlig pa boliglan har vaert
viet stpr oppmerkspmhet. Samorg har-^jennom uttalelserog paannen
mate forsekt a pavirke myndighetene til a gjennomfore tiltak som kunne
gjeninnfore den sosiale boligpolitikken - og senke rentenivaet gjennom
en renteerkl%ring - hittil har dette arbeidet dessverre ikke fatt gjennomslag. Disse spersmalene ma det derfor arbeides videre med.
En av de sakene det arbeides med er spersmalet om opprettelse av et
juridisk radgivningskontor i Samorgs regi. Undersekelser viser at det er
meget stor interesse for denne saken ute i fagforeningene, og vi haper
at det vil bli mulig a fa opprettet dette kontoret i lopet av 1988.
Det internasjonale samarbeidet fortsetter. Den nordiske Hovedstadskonferansen ble i 1987 avhotdt i Oslo. Samorg har hatt delegasjon til
samorganisasjonen i Moskva.
0konomien er tilfredsstillende - aktivitet og bemanning tatt i betraktning. Ordningen med sentral innbetaling av kontingent gjennom Postgirokontoret fungerer bra.
Styret retter til slutt en takk til de representantene som har deltatt pa
Samorgs moter og andre arrangementer, og til vare representanter i
utvalg, nemnder og komiteer.

TILLITSVALGTE
ST/RET
Leder
Nestleder
Medlemmer

Vara

Tiltred.

REVISJON
Medlemmer
Varamedl.

Brit Pedersen
0rnulfMartinsen
Jern Karlsen
LO'sdistr.kontor
LO's ungd. utvalg
Fam. pol.utvalg

Postorganisasjonen
Tjenestemannslaget
Grafisk
Elektriker- og Kraft
Jern-ogMetall
Bygning
Kommundeforbundet
Skolenes Landsforbund
hlandel og Kontor
Kjemisk
Tjenestemannslaget
Naering og Nytelse
(fra 18/5)
Kommuneforbundet
Jernbaneforbundet
Arbeidsmannsforbundet
Paulsrud/Hvattum
Ovesen/Aandahl
Grethe Ronneberg

Ingvald Kolve
Morten Brenna
Harald Nordli

Jernbaneforbundet
Handel og Kontor
Jernbaneforbundet

AnnarLille-Maehlum
Marit Nybakk
Per Ryanes
Finn Hauge
Arnold Langbraten
Oddvar Brathen
Terje Lekken
Turid Dankertsen
KarinSolum
UnniHagen
Paal Sand
Terje Kristiansen

LO'S REPRESENTANTSKAP
AnnarLille-M%hlum
Leder
Vara
Marit Nybakk

VALGKOMITE
Kjell Holst
Leder
Medlemmer Sven hHugoJohansson
Karin solum
Ellen Stensrud
LillianWestad
0mulfMartinsen
Kjell Andreassen

Arbeidsmannsforbundet
Grafisk
Handet og Kontor
Jern- og Metall
Kommuneforbundet
Jernbaneforbundet
Kjemisk

1 tillegg har styret oppnevnt ad.hoc. utvalg i bestemte saker.
Paal Sand trakk seg etter eget 0nske ut av styret etter 18. mai da han
tiltradte stilling som personaldirektor i Statistisk Sentralbyra.
Styret har avholdt 15 styremoter. l tillegg harArbeiudsutvalget avholdt
meter etter behov. Samarbeidet i styret har veert godt, og i de fleste
sakene har det vaert enstemmige beslutninger. Administrasjonen bestar
av en fastlonnet sekretaer pa heltid - for tiden, Arne Jensen.

MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1987

Fagforening/Forbund

Postorganisasjonen
Tjenestemannslaget

TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DISTRIKTSKONTOR
Postorganisasjonen
AnnarLille-M^hlum
Leder
Tjenestemannslaget
Vara
Marit Nybakk

HalvtHeltSamlet
medlems- betalende betalende
medl.
medl.
tall

ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND
Osloavd.avAP

160

140

20

2.023

1.136

13

80
400
55

49
348
33

5

NQRSK ARBEIDSMANNSFORBUND
Oslo og omegn Arbeidsmannsfor. ......

2.550

1.100

750

BEKLEDNINGSARBEIDERFORBUNDET
Bekledningsarbeidernes Forening ......

1.023

100

48

ARBEIDSLEDERE OG TEKN.FUNKSJ.
Avd.4 av NFATF ....................
Oslo GrafiskeArbeidsledere
STK Arbeidslederforening ............
STK Ingenior og Tekn.forening .........
Avd. 97 av NFATF NEBB ..."..........

Fagforening/Forbund

HalvtHeltSamlet
medlems- betalende betalende
medl.
medl.
tatl

BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
2.271
Stein- Jord- og Sementarb.For. ........
120
Oslo Trelastarbeiderforening ..........
1.042
Rerleggernes Fagforening ............
1.725
Tomrer- og Snekkernes Fagforening ....
767
Malersvennenes Forening ............
295
Blikkenslagerne og Taktekkernes.F .....
117
Bygningstapetserernes Forening .......
131
Glassmestersvennenes Forening .......
86
Isolaterenes Fagforening .............
532
Murernes Union ....................
336
Murarbeidernes Forening .............

1.500
30
893
1.270
497
223
114
99
67
366
136

ELEKTRIKER OG KRAFTSTASJONSFORB.
2.561
Elektromonterenes Forening ..........
5
Radiomont0renes Fagforening .........
600
Heismontorenes Fagforening ..........
141
Telefonsentralmontorenes Forening ....

2.358
5
550
131

FENGSELSTJENESTEMANNSFORBUNDET
470
Fengselsfunksjon^renes Forening .. . . .

470

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

5.526

3.806

13.839

5.200

40
12

HOTELL-OGRESTAURANTARBEIDERFORB.
1.524
Oslo Hotell-og Rest.pers.Forening ......
1.103
Oslo Servitorforening ................
525
Oslo Kokkeforening .................

993
664
332

JERN-OG METALLARBEIDERFORBUNDET
Jern-og Metall-Oslo ................. 13.286
224
Oslo Stoperiarbeiderforening ..........
248
Oslo Gullsmedarbeiderforening ........

9.243
78
158

JERNBANEFORBUNDET

Oslo distr. Konduktorforening .........

6

437

277

HalvtHeltSamlet
medlems- betalende betalende
medl.
medl.
tall

Oslo distr. Kontorpers. Forening .......
Hovedadm. Kontorpers. Forening ......
Oslo distr. Handverkerforening ........
Oslo distr. Linjepers. Forening .........
Lokomotivstallpers. Forening ..........
Statsbanenes sjaferforening' ..........
Oslo distr. Stasjonspers.Forening ......
Statsbanenes Verkst.arb.Forening ......
Oslo distr.Vognvisiterforening .........
Oslo distr.Verksmesterforening ........
Oslo distr.Banemesterforening ........
Oslo distr.Elektropers.Forening ........
Forsyningspersonalets Forening .......
Oslo distr.Rutebilpers.Forening ........
Oslo Ingenior og Teknikerfor. ..........
KJEMISK INDUSTRIARBEIDERFORBUND
Lilleborg Kjemiske Fagforening ........
Nycomed Kjemiske Fagforening .......
AL's Kjemiske Fagforening ............
Nordox Kjemiske Fagforening .........
Nydalen Kjemiske Fagforening ........
Oslo Maling og Lakk Fagforening
Nycomedavd.223avNKIAF .:........
Vaskeri og Renseri Fagforening ........
Grorud Kjemiske Fagforening .........

HANDEL OG KONTOR 1 NORGE
Oslo Handel og Kontor...............
(Bestar av avd. 3 og avd.120)

Fagforening/Forbund

5.200

78
81
32

KOMMUNEFORBUNDET
Havnevesenets Personalforening .......
Veivesenets Arbeiderforening .........
Oslo kom.Vognmannsforening .........
E-verkets Arbeiderforening ...........
Kirkevesenets Personalforening ........
Vannvesenets Arbeiderforening ........
Friomradenes Fagforening ...".........
Oslo Sykehuspersonales Forening ......
Oslo Sporveisbetjenings Forening ......
Lysverkenes Funksjonseri:orening ......
Renholdsverkets Arbeiderforening ......
Skorsteinsfeiernes Forening ...........
Oslo sporveisarbeideres Forening ......

955
658
50
538
157
87
1.163
1.200
133
65
12
280
124
313
80

250
600
33
210
152
75
834
690
94
25
11
50
63
285
80

375
77
103
45
60

215
55
71
45
36

20

108
77
20

68
37
20

2

357
884
229
807
235
407
880
4.200
2.007
500
520
32
1.021

161
550
100
640
104
283
520
2.700
1.325
500
380
19
661

1
1

2
11
400
37
8

Samlet
Fagforening/Forbund

Oslo kom.rengj.ass.Forening ..........
Statssykehusenes Fagforening ........
Oslo kom.Skolefunksj.Forening ........
Sosiale Etaters Fagforening ...........
Tekn.Etaters funksj.forening ...........
Oslo kom.Rorleggerforening ..........
Oslo Brannkorpsforening .............
Oslo Kinobetjenings Forening .........
Gaustad Personalforening ............
Film-og Teatertekn.Forening ..........
Helseradets Personalforening .........
Oslo kom.Bygg-og Boligetaters.F. ......
Tjenestemanhsforeningen Radhuset ....
Oslo og Omegn Vaktmesterforening ....
Baneselskapenes Trafikkbefalsfor. . . ...
Oslo Sporveiers Kontorpers.For. .......
Frisorenes Forening .................
Oslo kom.Tjenestemannslag ..........
Prisnemndas Tj.mannsforening ........
Oslo kommunes Revisori:orening .......
Oslo kom.Barneparklederforening ......
Sosialavd. Personalforening ...........
Barnehagepersonalets Fagforening .....
Kulturpers. Fagforening ..............
Oslo kom. EDB-pers. Forening ........
Akershus Fylkeskom.Funksj.for. .......
Osto Sporveiers Tekn.Arb.l.for. ........
LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Oslo distr.Lokomotivpers.For. .........
MUSIKERFORBUNDET
OsloMusikerforening ................
Oslo Ballettforening .................
Norsk Operasangerforbund ...........

Helt-

Halvt-

medlems- betalende betalende
medl.
medl.
tall

1.752
1.135
232
1 .547
1.051
75
640
137
305
525
513
378
1.360
531
150
195
157
387
70
112
200
913
1.906
275
106
110
102
700

656
860
146
854
710
56
41 O
113
205
382
371
252
872
387
150
113
70
270
34
64
159
580
1.051
187
101
98
80

282
306
28
10
15
50
5
153
1
33
4
47
439
50
12

300

813
62
78

563
47
30

108
7
25

N/ERINGS OG NYTELSESMIDDELARB.F.
295
Oslo Margarinarbeiderforening ........
1 .030
Bryggeri og Mineralv.fabr.arb.F.........
1.109
Sjokolade og Sukkervarearb.For. .......
113
Mellearbeidernes Forening............

159
827
1.109
71

20

8

Fagforening/Forbund

HalvtHeltSamlet
medlems- betalende betalende
medl.
medl.
tall

Oslo NNN avdeling 31 ...............
Vinmonopolets Arbeiderforening .......
Meieriarbeidernes Forening ...........
Oslo Baker og Konditorforening ........
Oslo Tobakkarbeiderforening ..........
Oslo Kjottindustriarb.forening .........
Fellesslagteriets Arb.forening ..........

160
456
521
320
824
689
59

87
306
362
200
450
418
40

POSTFORBUNDET
Oslo krets av Norsk Postforbund .......

3.740

3.200

POSTORGANISASJONEN
DNP Oslo og Omegn krets ............

4.432

2.924

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

501

501

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

1 .268

853

99

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

2.748
74

2.032
41

233
7

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

1.267

1.142

37

NORSK TJENESTEMANNSLAG
Sentraladm.Tjenestemannslag .........
Kornforretningens Tj.m.lag ............
Statens FilmsentralsTj.m.l. ...........
Utenrikstj. Landsforening .............
Blindeforbundets Tj.m.lag ............
Vakt og Varmemesterforening .........
Det norske Travselskap ..............
Lanekassens Tj.mannslag ............

3.910
33
93
317
127
184
26
251

2.620
33
69
287
127
117
26
223

290

7

52

731

10

Fagforening/Forbund

HalvtHeltSamlet
medlems- betalende betalende
medl.
medl.
tall

Kringkastingens Landsforen. ..........
Stortingets Tjenestem.lag ............
Distriktenes Utbyggingsfond ..........
Velferdstj.for Handelsflaten ...........
Riksrevisjonens Funksj.for. ............
Norsk Medisinaldepot ...............
Embets-og Tj.m.Landsforening ........
Forsvarsstabens Etatsforening.........
Skatterevisorenes Landsfor. ..........

1.048
207
111
87
185
314
200
130
42

1.048
176
111
72
125
211
166
115
35

NEVF-NEMKO For.73 avNTL .........
Statens Legemiddelkontroll ...........
Tj.m.laget ved Universitetet ...........
Meteorologisk Etatsforening ..........
Forsv.sivile Personell ................
Trygdeetatens Landsforening .........
EmbetskontorenesTj.m.lag ...........
Arbeidsformidl.Etatsforening ..........
Ligningsetatens Landsforening ........
Spesialskolene .....................
Vegetatens Landsforening ............
Arbeidstilsynets 2-distrikt .............
Oslo Sivilforsvar ....................
Studentsamskipnaden ...............
Landsfor.for Kulturinst. ...............
Statens Teknologiske Inst. ............
Landsfor.for de Reg.Hogskoler ........
Tj.m.laget vA/eterin^rhogsk. ..........
Statsbankenes Landsforening .........
Statskraftverkenes Tj.m.lag ...........

47
21
863
56
1.100
379
190
195
708
207
80
33
218
158
130
152
1.494
97
123
205

47
16
730
56
711
312
190
163
466
207
70
26
148
136
69
125
770
97
137
205

TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET
Oslo Bryggearbeideres For. ...........
Oslo Transportarb.forening ...........
Oslo og Omegn Bussarb.for. ..........
Lastebileiernes Forening .............

270
2.132
962
930

110
1.110
927
700

TREINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
Oslo Snekker og Mebeltap.for. ........
Oslo Berstearbeideres For. ...........

91
257

31
165

10

74

Fagforening/Forbund

HalvtHeltSamlet
medlems- betalende betalende
medl.
medl.
tall

SKOLENES LANDSFORBUND
Oslo Fylkeslag avSL ................

485

436

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

320

280

162Fagforeninger .................. 128.252

82.487

10.158

1
2
OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG HVOR SAMORG ER
REPRESENTERT
28
1
3
17

OSLO KOMMUNALE ARBEIDERVERNNEMND
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen
INNTAKSNEMNDA FOR DE VIDEREGAENDE SKOLER
Medlem: Bjern Aas Johansen
Vara: Karin Solum
YRKESOPPUERINGSNEMNDA 1 OSLO
Medl: Gunnar St.Nilsen, Edgar Gard og Terje Eriksen
Vara: Knut Strom, Per Tomran og Tone Klareng
STYRET FOR UERLINGESENTER FOR BYGGFAG
Leder: Erling Henriksen
Vara: Alf Olav Herdlev%r

175
35

KONTAKTUTVALGET FOR SKOLESTyRET/ARBEIDSLIVETS
ORGANISASJONER
Medl: Gunnar St.Nilsen
YRKESUTVALGENE
utvalg
PR0VENEMNDENE
nemnder
11

OSLO N/ERINGSSELSKAP A/S
Medl: Ivar 0degaard
Vara: Annar Lille-Maehlum

LO'S TILSYNSUTVALG FOR OSLO OG AKERSHUS
Leder: Annar Lille-Mffihlum
Vara: Marit Nybakk

N/ERINGS-OG SYSSELSETTINGSSTyRET
Medl: Per Klausen og Ivar 0degaard
Vara: Age Sjomoen og Arne Jensen

AMO (BYRADIOEN)
Styret: Terje Kristiansen (leder) Marit Nybakk
Vara: Turid Dankertsen og Annar Lille-Maehlum
Repr.skapet: Annar Lille-M^hlum, Marit Nybakk,
Terje Kristiansen, Turid Dankertsen, Arne Jensen

OSLO VEKST A/S
Styret: Gunnar Nilsen (Annar Lille-Maehlum fra 1.5.)
RADGIVENDE UTVALG FOR ARBEIDSMARKEDSOPPLyCRING
Medl: Finn Hauge
Vara: Per Ryanes
STATENS ARBEIDSTILSYN 2. DISTRIKT
Medl: Annar Lille-Msehlum
Vara: Karin Lien

ARBEIDERBEVEGELSENSBEDRIFTSHELSETJENESTE
t: Arne Jensen og Finn Hauge
LO'S UNGDOMSUTVALG 1 OSLO
Medl:J\/lonica Besei, Rita Irene Haukeland, Odd Arne Vangen
Vara: Berit Klingen, Marit Nybakk, Arne Jensen
STyRINGSGRUPPA FOR SAMVIRKEBARNEHAGENE 1 OSLO
Marit Nybakk
ST^RINGSGRUPPA FOR FRAMFYLKINGEN/NORSK FOLKEHJELPS BARNEHAGEPROSJEKT 1 ZIMBABWE
Marit Nybakk

ANDRE NEMNDER,
RAD OG UTVALG HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

OSLO ARBEIDERPARTI
Styret: Annar Lille-Maehlum
Vara: Arne Jensen

OSLO AOF
Repr.skapet: Per Ryanes

YRKESSKOLENES HYBELHUS 1 OSLO

Styret: Villy Jakobsen (formann) og Arne Jensen
Vara: Finn Hauge
Repr.skapet: Ivar 0degaard og Terje Kristiansen
Vara: Turid Dankertsen og Per Ryanes
TEATERSENTRALEN
Repr.skapet: Edith Ryanes
FRAMFYLKINGENS VENNER 1 OSLO
Styret: Edith Ryanes
0STKANTEN FOLKETS HUS
Styret: Arne Jensen og Knut Samuelsen
Repr.skapet: Per Ryanes
FELLESRADET FOR DET S0RLIGE AFRIKA (fagl.utvalg)
Per Ryanes
12

Marit Nybakk i samtale med Lisbeth Palme under fredskonferansen.
13

OSLO ARBEIDERPARTIS FAGLIG/POLITISKE UTVALG
Annar Lille-Msehlum, med Marit Nybakk som vara
YRKESERFARINGSBEDRIFTENE
Styret: Annar Lille-Meehlum
CHILEAKSJONEN 1 NORGE
Sentralstyret: Unni Hagen
SENTRUMSFORENINGEN
Styret: Elsa Bakken
ANNEN REPRESENTASJON
Nordisk Hovedstadskonferanse i Oslo: Annar Lille-Msehlum, Marit
Nybakk, Turid Dankertsen, Terje Kristiansen og Arne Jensen.
Jern- og Metall - Oslo sin jubilantfest: Annar Lille-Msehlum
NorskTjenestemannslagsjubileumsarrangement: Annar Lille-Mffihlum.
Faglig Fredskonferanse 7.-8.nov: Marit Nybakk
M0TEVIRKSOMHETEN
19/01
09/02
23/02
02/03
19/03
23/03

25/03
06/04

27/04
18/05
01/06
24/08
31/08

21/09
14

Styremete
Styremote
Representantskapsmete hvor 1 .mai ble behandlet. Dessuten
ble det valgt valgkomite. Det var 134 representanter tilstede.
Styremote
?tyrem0te
Apent mote hvor lederen for den svenske mannsrolleutredningen, Stig Aas og lederen i Norsk Kommuneforbund, Liv
Nilsson innledet om~«Fagbevegelsen-for menn og pa menns
premisser». Det var 135 representanter tilstede.
^tyremote
Arsmote som behandlet arsmelding og regnskap, og foretok
valg, og fastsatte kontingent og budsjett for 1987. En rekke
uttalelser ble vedtatt. (se eget avsnitt) Det var 144 representanter tilstede.
Styremote
Styremete
Styremete
§tyremote
Apent representantskapsmote hvor Rune Gerhardsen, AP og
Per Eggum Mauset, SV innledet til debatt om «Arbeiderbevegelsens utfordring ved kommunevalget i Oslo 14. sept 1987.
Kulturgruppa til AUF i Oslo underholdt. Det var 106 representanter til stede.
Styremote

10/10
12/10

Styremote
Representantskapsmote hvor statssekretaer Ted Hanisch og
stortingsrepresentant Paal Atle Skjervengen innledettil debatt
om statsbudsjettet. Uttalelse vedtatt. Det var 101 representanter tilstede.
Styremote
19/10
Representantskapsmote hvor skolestyrets leder Merete John26/10
son innledet om Oslo-budsjettet. Panel bestaende av:
Varaordforer Tove Heggen Larsen, Kommunalrad Peter N.
Myhre (Fr.p) og bystyrerepresentant Kirsti Nest (SV). Det var
81 representanter tilstede.
Styremote
02/11
Styrem0te
16/11
Representantskapsmote, hvor avdelingsleder i LO, Borre Pet16/11
tersen innledet til debatt om «Anti-mobbekampanjen».
Det var 75 representanter tilstede.
23/11
Styremote
Styremete
07/12
Representantskapsmete, hvor avdelingsleder Laila Nikolaisen
07/12
innledet om virksomheten til Norsk Folkehjelp. Det var 58
representanter tilstede.
Det gjennomsnittlige frammetet til representantskapsmotene har vsert
104 (34%). Dette er 6 mindre enn i 1986. Det darlige frammetet pa
desemberm0tet drar gjennomsnittet ned.
ANDRE ARRANGEMENTER
- Hoveddemonstrasjonen l.mai 1987 ble tradisjonelt arrangert av
Samorg. 1 tillegg til fagforeningene deltok Olso Arbeiderparti, Oslo
SV, Oslo NKP, AUF i Olso, Oslo KU, Oslo Su, Framfylkingen i Oslo,
Unge Pionerer og en internasjonal avdeling. Hovedparolene var:
«Fred og nedrustning - Nei til stjernekrig" "Arbeiderflertall i Oslo»«KJ0pekrafta ma opprettholdes - Nei til nulloppgjer"
Programmet for motet pa Youngstorget var: Minnehegtidelighet ved
Pionerstatuen (AUF) - Underholdning ved Framfylkingen i Oslo og
AUF i Oslo, Ruselokka Ungdomskorps og Sinsen Ungdomskorps.
Tryggve Aakervik ledet allsangen. Talere for dagen var utenriksminister Thorvald Stoltenberg og stortingsrepresentant hlanna Kvanmo.
1 tillegg appell ved Nicaraguas sosialminister, Reynaldo A. Tettel.
Hanne Christiansen, Framfylkingen i Oslo holdt barneappell. Motet
ble ledet av nestlederen i Samorg, Marit Nybakk, og apningstalen ble
holdt av lederen i Samorg, Annar Lille-Mffihlum. Torgarrangementet
samlet nsermere 10.000 og demonstrasjonstoget 5.700.
1 .mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens ulike arrangementer, med flaggappeller og minnehogtideligheter paformiddagen,
og lokale familiearrangementer pa ettermiddagen og kvelden. Etter
oppdrag fra Oslo kommune ble det avholdt konserter ved de storre
sykehusene.
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1. MA11987
Utenriksminister Thorvald Stoltenberg
var 1. mai-taler.
10.000 mennesker var samlet
pa og rundt Youngstorget.
7.500 gikk i toget.

- Deltakelse ved Einar Gerhardsens begravelse 25. september, med
faneborg ved den offisielle minnehogtidelighet i Radhuset, og ved
arrangementet pa Youngstorget etterpa.
- Deltakelsei NeitilAtomvapensdemonstrasjonforfredS.desember.
- Deltakelse i vennskapsforeningen Norge-Tsjekkoslovakias demonstrasjon 21 .august i forbindelse med Sovjets innmarsj i Tsjekkoslovakia. Appell ved Samorgs leder Annar Lille-Maehlum.
- Deltakelse i demonstrasjon pa Hiroshima-dagen G.august. Appell
ved Samorgs nestleder Marit Nybakk.

Samorg hedret Einar Gerhardsen ved hans begravelse.
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UTTALELSER
1.MAI1987
«1.mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- Q( demonstrasjonsdag. En dag da
kampen mot utbytting og undertrykking, mot rovdrift p£ naturressursene og mot krig og
kapprustning apent markeres verden over.
Den internasjonale situasjonen er svaert bekymringsfull. 15 ar etter inngaelsen av den
forste SALT-avtalen, star verden ovenfor et mulig sammenbrudd i det avtaleverk som er
bygget opp for rustningskontroll. Den sterste trusselen mot global sikkerhet er den
0kende militarisering av verdensrommet. Norsk fagbevegelse vil bekjempe all forskning,
utvikling og utplassering av romvapen og strategiske forsvarsvapen i cst og i vest.
Arbeiderbevegelsen ma ga i bresjen fora pavirke utviklingen i fredelig retning. Norges syn
ma komme klart til uttrykk innen NATO. Den norske regjering ma ogsa ta opp den etkende
atomopprustningen i nordomradene.
Truselen om atomkrig kan bare bekjempes gjennom stans i produksjon og nedlegging av
eksisterende vapenlagre. Ressursene b0r istedet benyttes til a bedre levevilkarene i
utviklingsland, til hjelp ved natur- og hungerkatastrofer og til a avskaffe massearbeidslosheten.
Det internasjonale solidaritetsarbeidet ma forsterkes. Det vaklende apartheid-styret i
S0r-Afrika ma avskaffes. Aktiv st0ttetil ANC som ogsa innebsrerfull boikott av Sor-Afrika,
vil kunneforkorte de lidelser apertheid-regjmet pafererfolk i dette landet. Sovjet matrekke
sine styrker ut av Afghanistan, og USA ma stanse sin infiltreringsvirksomhet i Nicaragua.
Diktaturene i Latin-Amerika ma opphere Arbeiderbeyegelsen protesterer mot de stadjge
brudd pa menneskerettighetene 6g mot enhver innblanding i andre lands anliggender.
Fredelig sameksistens i ulike samfunnssystemer er grunnlaget for dette.
Mens oljepengene flommet inn i landet og Norge opplevde en kraftig verdiskapning, ble
velferdsstaten bygget ned, de okonomiske forskj'ellene oket, reformarbeidet sto stiUe og
vanlige lonnstakere opplevde en uendret reallennsutvikling. fallet i oljeinntektene har
forsterket behovet for at regjeringen torer en radikal omlegging av den okonomiske
politikken, med vekt pa sosial utjamning, omfordeling og en aktiv reformpolitikk. Slik
kredittpolitikken her utviklet seg, er det de svakeste i samfunnet som blir skadelidende,
sserlig unge boligsokende og andre i etableringsfasen. Regjeringen mafere en ekonomisk
politikk som legger grunnlaget for en vesentlig senkning av rentenivaet. Om nodyendig,
ma Regjeringeri ga inn medsterke tiltak som styrer bankene pa en mer effektiv mate en'n
i dag. Dagens renteniva er helt uakseptabelt. Kreditt- og boligpolitikken ma sees i
sammenheng med det norske skattesystemet. En sosial boligpolitikk som ivaretar interessene til ungdom og lavlennsgrupper ma kombineres med grunnleggende reformer i
skattesystemet. Fagbevegelsen krevernaordningersomfordelerskattebyrdene rettferdig
og ut i fra den enkeltes faktiske yteevne.

Arets tariffoppgj0r ma sikre opprettholdt reallonn for de brede lennstakergrupper, og
reallensekning for lavlennsgruppene.
Oslo skal vsre en by der barn kan trives og ha gode oppvektsvilkar. Fagbevegelsen vil
prioritere barnehageutbygging og styrking av tiltak for barn og unge, uten at regningen
legges over pa barnefamiliene ved okte priser pa tilbudene. Kollektivtilbudene ma bedres,
og det ma arbeides for en aktiv naeringspolitikk.
For arbeiderbevegelsen i Oslo er det en hovedoppgaye a serge for flertall for et sosialistisk
styre ved komrriunevalget i 1 987. Fagbevegelsen ma medvirke aktivt for et nytt bystyreflertall i samarbeid med arbeiderbevegelsens partier.
Pa dette grunnlag arrangeres arets 1 ^mai-demonstrasjon i Oslo under hovedparolene:
Fred og nedrustning - Nei til stjernekrig
Arbeiderflertall i Oslo
Kjepekraften ma opprettholdes - Nei til «nulloppgJ0r»

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMF0RINGEN AV
1 .MAI-DEMONSTRASJONEN
1 .mai-komiteen som bestar av Annar Lille-Maehlum, Marit Nybakk, Per
Ryanes, Unni Hagen og Arne Jensen far i fullmakt a organisere gjennomforingen av arrangementet etter felgende retningslinjer:
1. Fagforeningene, de politiske partiene, Oslo Arbeiderparti, Oslo Sosialistisk Venstreparti, Oslo NKP, Oslo AKP (ml) og disse politiske partienes
barne- og ungdomsorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner o.a. som
jodtar det politiske grunnlaget (uttalelsen og retningslinjene) innbys til
delta i arrangementet.
2. Paroler som onskes brukt i demonstrasjonstoget, ma pa forhand
vsere godkjent av 1 .mai-komiteen.
3. Det blir to talere, Thorvald Stoltenberg og Hanna Kvanmo. 1 .maikomiteen far fullmakt til a undersoke mulighetene for en internasjonal
appellant i tillegg til talerne.
NB! Det er ikke anledning til a reservere seg mot uttalelsen og retningslinjene.
(Representan tskapsmote 23/02-87)
STfR BANKENE
«Bankene har finansiert store deler av det rekordstore private forbruket
i 1985 og 86. Regjeringens fastlagte utlansrammer er sprukket kraftig.
Bankene pa sin side mener at myndighetenes anslag er urealistiske.
Fem ar med borgerlig regjering har tydeligvis gitt liberalistiske bankfolk
for mye frihet i kredittpdlitikken. Nar myndighetene setter rammer, er
det for at bankene skal holde dem.
Mye tyder pa at bankene har lant mer enn de selv oppgir. 1 felge
kredittloven plikter de a betale inn en prosentandel av utlansokningene
pa konto i Norges Bank de sakalte tilleggsreserver. Finansdepartena
om bankene har unnlatt a QJ0re dette.
mentet undersoker
Et slikt mulig ^rudd pa kredittloygiYningen ma straffes hardt. Om
nedvendig ma Regjeringen ilegge strafferenter. Kredittlovens virkemidler om maksimale utlansrenter og renteerklaeringen ma dessuten tas i
bruk for a 0ke styringen over kredittvesenet. Inntil en rentenedgang
kommer som folge av en skatteomlegging, ma Regjeringen innfere
maksimumsrenter pa boliglan.
Slik kredittpolitikken har utviklet seg i den seneretid, er det de svakeste
i samfunnet som blir skadelidende, spesielt de unge boligsekende og
andre som er i etableringsfasen, Det synes som om bankene er mer
opptatt av a tjene raske penger pa aksjemarkedet og valutaspekulasjon
enn a tjene kundene.
Oslo faglige Samorganisasjon krever derfor at myndighetene kommer
med en'renteerklaenng sa snart som mulig. Dersom dette ikke hjelper,
vil det vaere nodvendig med andre og sterkere tiltak som styrer bankene
effektivt. Boligrenta ma ned!»
(Styremote 19/01-87)
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TARIFFOPPGJ0RET 1987

STATSBUDSJETTET 1988

«Etter en ekende offentlig fattigdom og en okonomi uten styring, er det na behov for a
rydde opp og fa okonomien pa beina igjen. Samtidig ma en regjering utgatt fra arbeiderbevegelsen fere en alternativ politikk, med vekt pasosial utjamning, orhfordeling og en
aktiv reformpolitikk. 0kt kj0pekrafl:forden enkelte leinnstaker er i ekende grad avhengig
av andre faktorer enn registrert inntekt, noe som stiller krav til en aktiv omfordelingspolF
tikk. Det betinger styring av norsk ekonomi ogsa utenfor statsbudsjettet og offentlig
sektor og en akning av inntektene til statskassa. Oslo faglige Samorganisasjoh vil sterkt
advare mot at det i den okonomiske situasjon landet befinner seg i, fokuseres ensidig pa
lenninger.
Oslo faglige Samorganisasjon krever et nytt skattesystem som fordeler skattebyrdene
rettferdig og ut fra den enkeltes faktiske yteevne. Husbanken ma igjen bli den dominerende boligbank, og ma inn allerede som byggelansbank. Utlansrammer og renteniva ma
tilpasses sosialt forsvarlige boutgifter. Husbankrenten ma reduseres til m'aksimum 8%,
og avdragstida ma settes til 40 ar. Sosial boligbygging ma gjeninnferes som et samfunnsansvar. Statsbankene ma styrkes og brukes som et aktivt'kredittpolitisk virkemiddel. De
private bankene ma styres mer effektivt enn i dag.
Oslo faglige Samorganisasjon vil peke pa at det ved arets mellomgjer ikke bare ma vsere
LO's medlemmer som viser moderasjon og ansvar. LO's medlemmer utgjor ca. 600.000
yrkesaktive av ialt 2 millioner arbeidstakere. Av disse er rundt 1 million enten uorganiserte,
i profesjonsforeninger eller i frie yrker. Vi krever at det gis bindende tilsagn om hvordan
slike grupper skal kontrolleres. Erfaringene fra LO's representantskap viser at l0nnsforskjellene oker yed sentrale null-oppgjeir sa lenge det gis forholdsvis store lokaletillegg innen
enkelte omrader, mens det er null a hente pa andre bmrader, spesielt innenfor lavlonnsomcadene.
Arsmotet i Oslo faglige Samorganisasjon krever en aktiv reformpolitikk i de kommende
ar. Samorg krever derfor at LO stiller seg i spissen for et hovedoppgjer i 1 988, som sikrer
ujjamning^ en lavtennsprofil og opprettholdt kjopekraft for de brede lennstakergrupper.
(Arsmote 06/04-87)

«Norsk 0konomi er pa bedringens vei. Omleggingen av den okonomiske politikken som
ble innledet i 1986 har begrenset det private forbruket, fert til lavere import og akt eksport.
Prisstigningen nsermer seg nivaet hos vare handelspartnere, og underskuddet i utenriksokonomlen er gatt ned. Selv med en fortsatt stram ekqnomisk politikk er det na plass til
0kende offentlig forbruk, derviktige samfunnsbehov ma dekkes. Det erviktig at Stortinget
tar hensyn til de store uleste oppgavene nar 1988-budsjettet skalvedtas.

MOSAMBIK
«Mosambik er inne i en kritisk situasjon, der hundretusener av mennesker er truet av
sultedoden. Situasjonen erferst og fremst et resultat av Ser-Afrikas forsok pa a lage kaos
i hele det sarlige Afrika. 1 Mosambik stetter Sor-Afrika en opprersgruppe som i sin tid ble
stiftet av den sorafrikanske etterretningstjeneste. Gruppa saboterer den ekonomiske og
sosiale oppbyggingen av landet. Mordet pa president Machel h0sten 1986 var en del av
^enne krigfaringen.
Arsm0tet i Oslo faglige Samorganisasjon er bekymret over situasjonen i Mosambik, som
er et av Norges viktigste hovedsamarbeidsland for bistand. Krigferingen og sabotasjehandlingene odelegger utviklingsprosjekter og nedvendig infrastruktur. Samorg vil oppfordre alle fagforeninger og forbund om a statte Mosambik i kampen mot regimet i
Pretoria.
Samorg vil samtidig be den norske regjering om a trappe opp bistandsarbeidet i Mosambik. 1 ferste omgang vil vi be UD's nedhjelpsavdeling kjepe noe av Zimbabwes overskuddslagre av korn og mais og fa det over grensa til Mosambik. Det er ogsa viktig a
stette opp om Norsk Folkehjelps arbeid blant flyktningene pa grensa mellom'Mosambik
og Zimbabwe. Generelt vil Oslo faglige Samorganisasjon i forbindelse med behandlingen
av prinsippmeldinga om u-hjelp be'Stortinget legge ekstra vekt pa a bista SADCC-landene
i det serlige Afrika."
(Arsmete 06/04-87)
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En regjering utgatt fra arbeiderbevegelsen ma ha klare og konkrete alternativertil borgerlig
0konomisk politikk, med vekt pa sosial utjamning, omfordeling og nodvendige reformer.
Det betinger styring av norsk ekonomi ogsa utenfor statsbudsjettet og offentlig sektor.
Signalene om a stette industriutviklingen er positive, men det ma lenne seg a satse i
produktiv virksomhet framfor i rene finanstransaksjoner. Oslo faglige Samorganisasjon er
enig i de tiltak i budsjettet for 1988 som vil innebare styring og omfordeling.
folgende:
Oslo faglige Samorganisasjon vil sarlig peke
- Nar tilleggsreservekravene na er fjernet, mapabankene senke renta. Dersom renta ikke
iar ned,'krever vi renteerklsering.'Et lavere renteniva er et absolutt krav fra en samlet
- Vi'er enig i de foreslatte endringer i skattesystemet, bl.a. med en klar reduksjon i
fordelene" med rentefradrag for heginntektsgrupper. Positivt er ogsa forslaget om
skattelegging av frynsegoder og billige lan fra arbeidsgiver, begrensning i fradraget til
privat pensjonsforsikring, bruttoskatt paaksjeutbytte og 1 % avgift pa aksjeomsetning.
- Endririgene i momsioveh fra 1. januar i ar har sterkt begrenset'antallet kontraktorer. Vi
ber regjeringen ta ytterligere skattemessige skritt for a begrense bruken av kontrakterer
og leiefirmaer.
- Bbjigopplegget i budsjettet er alt for darlig. Husbanken ma styrkes^ Statsbankenes
utlansvolum ma 0kes, boligrenta senkes, og avdragstida forlenges. Det ma bevilges
mer til byfornyelse og bomiljetiltak.
- Postsparebankens utlansramme ma okes. Stortinget ma folge opp vedtakene fra
debatten i varsesjonen om Postverkets rammebetingelser. Kontolansrenta i Postgiro
ma heves til 6,5% igjen.
Mer penger ma eremerkes til de ytre statlige etatene i Oslo. Vi har merket oss at
skatteetaten blir styrket bade bemanningsmessig og pa EDB-sida. Det er viktig at Oslo
far sin andel av dette, bl.a. for a bedre skattekontrollen og skatteinngangen.
- Vi beklager at ordningen med SMS svekkes, og at fradraget til barnepass ikke 0kes.
Vi forutsetter at overfaringene til kommunene blir tilstrekkelige.
- Vi ser positivt pa regjeringens prioritering av familiepoitiske tiltak som: 0kt svangerskapspermisjon, flere barnehager, endret familiebeskatning etc. Prioriteringen ma
fortsette i 1989 slik at vi far en kraftig opptrapping.
Arete forslag til statsbudsjett er stramt, og det gir ikke grunnlag for kompromisser med
mellompartiene som endrer den sosiale profilen'pa budsjettet."
(Representantskapsmote 12/12-87)
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OSLO-BUDSJETTET 1988
«Byradets forslag til budsjett for 1988 representerer en alvorlig forverring av den kommunale ekonomien. Budsjettforslaget, samt antall
underskudd i 1987, og det framlagte forslag til statsbudsjett, betyr
omfattende nedskjffiringer av tjenester innenfor de fleste sektorer.
Budsjettforslaget bruker aktivt de ansatte som salderingspost ved a
operere med stillingshjemler uten ekonimisk dekning og ved at det ikke
avsettes noe til tariffoppgjoret i 1988.
Budsjettets politiske budskap blir tydeliggjort ved at en heller reduserer
ytelsene innen helsesektoren fram for a eke eiendomsskatten. Vi ser
igjen hoyrepolitikkens sanne ansikt - de fa skal fa pa bekostning av de
mange. Vi vil ogsa gjenta vart krav om okte overferinger til Oslo.
Budsjettforslaget er svaert optimistisk nar det gjelder'forventet overforing fra staten. Det borgerlige Byradet skaper forventninger om statlige
overf0ringer som stortingsflertallet ikke vil legge opp til. Vi minner her
om at det samme flertallet pa Stortinget senest i juni 1987 sorget for a
«tappe»Oslo kommune for 40 millioner kroner, med den hensikt a
dempe veksten i kommunen. En redusjon i Husbankens budsjett i juni
1987 bekrefter denne uro. Det vil bli interessant a se om Heyre pa
Stortinget vil folge opp veksten i offentlige utgifter i Oslo.
Aksjon mot skattesnyteri
Det ma gjennomfores en aksjon mot skattesnyteri slik Arbeiderpartiet
og SV har foreslatt i forbindelse med budsjettforslaget for 1987. Det er
mye a hente ved offentlige kontroller, men da ma det satses pa bemanning og utstyr. Det er to tiltak vi her kan satse pa; Styrking av kemnerkontoret for a fa bedre innkrevning av skatt som er utlignet, og styrke
ligningsetaten for a hindre skatteunndragelser.
Eiendomsskatten
1 strid med Byradets pastand er^pmtakseringen klar, og kan legqes til
grunn for nye eiendomsskatter. Disse ber heves, men okningen ma ikke
ramme boliger opp til Husbankens standard.

ber brukes ti! varig boligkapital, f.eks. til tiltak innenfor botigsektoren for
unge og enslige.
Begrensning i oppfering av forretningsbygg
Oslo kommune rha prioritere bygging av boliger for nyetablerte, eldrebarnehager og^sykehjem. For a fa til dette ma det innteres
boliger,'begrensninger
sterke
pa bygg'eleyve til forretningsbygg, slik at overinnfris.
kan
nevnte intensjoner
Boligprisene
Samo'rg er bekymret over de hoye boligprisene i Oslo.Vi krever at
takstene pa OSOS/USBL-boliger fqrtsatt ma vasre regulert - og at
takstene pa selveierboliger «fryses»fra 1/1-88.
Omsorgssektoren
Omsorgssektoren ma styrkes ved okte bevilgninger.Antall budsjetterte
barnehager ekes og takstene beholdes uendret. Tiltak for a bedre
rekruttenngen ma okes vesentlig, bl.a. nar det gjelder utdanning, lonnsbetingelser og andre arbeidsmiljatiltak.
Styrking av kollektivtrafikken
DeYma'satses pa styrking av kollektivtrafikken, badenar det gjelder
regularitet, kapasitet bg standard. Sporveistakstene ma «fryses».Tiltak
mot begrensinger i bru'k av privatbil i sentrum ma gjennomferes.
Naerings- og industripolitikk
Det ma'satses for a bevare gjenv^rende industri, og iverksette tiltak for
a utvikle ny industri. Oslo havn ma videreutbygges og moderniseres for
a sikre skipsanlop, aktivitet og arbeidsplasser i framtida. Havneomradet
ma skjermes forflere prosjekter av «Aker Brygge-typen»

Stromavgiften
Stromavgiften ma ikke 0kes mer enn som kompensasjon for prisstigningen. Avgiften ber imidlertid gjores progressiv. Dette vil langt pa vei
oppveie inntektstapet ved redusert avgift.
Parkeringsgebyr
Inntektene ved okt parkeringsgebyr ma oremerkes til investeringer i
kollektivtrafikk/trafikksanering.
OBOS/USBL-fondet
Inntektene fra tomtesalget til OBOS/USBL (boligdelen) utgjorde 300
millioner kroner. Disse midlene star na pa fond som er eremerket til
investeringsformal, men det er egentlig «oppsamlet boligformue" som
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INTERNASJONALT SAMARBEID
Delegasjon til Moskva
Etter.innbydelse fra samorganjsasjonen i Moskva reiste en deleaasic

Delxvat'..la9t,OPP.tilet'om.fattende
Program for delegasjonen, med
samtalermed sentrale °9, lokale tillitsvalgte, omvisning'pliarbeidspias^
histonske
og selvfolgelig et besok'p'a
^ ^^^,?^
«Rede plass» og Kreml.jnstitusjoner~Opph'oldet ble^avsluttel'medet'be'seH
j. Utferlig rapport om besoket er utarbeidetav deleaasionen.'
kan faes ved henvendelse til Samorgs kontor'.

Ved minnestatuen for de falne
under siste verdenskrig
(Volgograd).

Fra delegasjonens besek i kultursenteret
til en av fagforeningene i Moskva.
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Nordisk Hovedstadskonferanse
Nordisk Hovedstadskonferanse - den 19. i rekken ble avholdt i Oslo.
11- ~ 12 november 1987 F0lgende organisasjoner var representert:
LO-distriktet i Stockholms len, Arbejdernes Fsellesorganisation^kebenhayn^og Oslo faglige Samorganisasjon som var representert ved: Annar
Lille-M®hlum, Marit Nybakk, Turid Dankertsen/Terje Kristiansen
Arne Jensen.
Fialgende emner ble behandlet: «Fagbevegelsen og det
ytre milj0»,
innledning ved miljovernminister Sissel Renbeck, panel bestaende'av
yt'keshy9ier"ker Bjern^Eriksen, LO, klubbformann'ved Lilleborg,-kjell
Andreassen og klubbformann ved Spigerverket, Reidar Lunciemo''«Norcljsk/Europeisk samarbeid» innledning ved nestformannen i LOdistriktet Stocholm, Boris Gabrielsson - Aktuelt fra hovedstedene ved
delegasjonslederne.
Konferansen ble avsluttet med et besok pa LO-skolen Sormarka.
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RESULTATREGNSKAP FOR 1987
Utgifter
Lenn ......................
Arb.g.avg. og pensj.kasse ... . .
Kontorholdinkl.ass ...........
Kontorutstyr (PC) ............
Trykksaker og porto ..........
Bevilgninger ................
Moteutgifter ................
l.mai arrangement ...........
Kontingent til AMO ...........
Kont.samorg. Akershus .......
Andre kontingenter ...........
Boikottaksjon Ser-Afrika ......
Valgkampen ................
Delegasjon til Moskva ........
Nordisk H.stadskonferanse . . . .
Ekstrakontingent tit AMO ......
Andre aktiviteter .............
Delegasjon fra 0st-Berlin ......
Diverse utgifter (se note) ......
Overskudd1986 .............

Inntekter:
Kontingent .................
Bev.fra Oslo kommune 1 .mai ...
Bankrenter .................
Underskudd ................

Note)
Blomsteroggaver
Konf.Oslo Naeringsselskap
Konf.Nei til Atomvapen
Annonse EG begravelse
Annonse Oslo AOF kursplan
Div.EG begravelse

1987
202.712
53.822
83.226
28.576
42.452
18.500
73.313
77.031
20.000
14.047
3.655
22.932
32.798
34.319
30.441
17.673
-

Budsjett Regnskap
1987
1986
200.000
196.050
55.000
52.567
100.000
64.370
30.000
40.000
36.512
14.000
3.900
49.842
60.000
100.000
123.796
20.000
20.000
20.000
17.219
2.500
2.450
35.000
30.500
29.000
10.000
30.000
-

755.497

776.000

651.052
45.000
2.325
57.120
755.497

640.000
45.000
91.000
766.000

2.746
1.400
4.520
6.552
2.004
451
17.673

BALANSE PR. 31/12-1987
EIENDELER:
Kassabeholdning
Postgiro
Bankbeholdning
AksjeOslo Nseringsselskap
AksjeOsloVekstA/S
Utestaende fordringer

GJELD OG EGENKAPITAL
Kont.andel samorgA.hus
Kap.kontol/1-87:130.020
-Underskudd
57.120

9.561
37.517
30.504
42.936
687.739
640.741
45.000
1 .998
687.739

32
4.727
49.278
1.000
10.000
21.910
86.947
14.047
72.900
86.947

Oslo,den 31/12-1987

Annar Lille-Msehlum
leder
Ingvald Kolve
Revisor

Arne Jensen
sekretaer/kasserer
Morten Brenna
Revisor

REVISJONSBERETNING FOR 1987
Vi har foretatt revisjon av regnskapene for Oslo faglige Samorganisa|on.
^rsregnskapet er gjennomgatt og underskrevet i dag. Ettersyn av
beholdning'i kasse,'og samtidig kontroll av bank- og postgiro-konto er
foretatt,og gir ikke grunn til merknader fra var side.
Arsregnskapet gir detaljert oversikt pver anvendelsen av midlene, og
over den ekonomiske stillingen ved arsskiftet.
Vi tillater oss a innstille regnskapet til godkjenning.
Oslo, 18.1.1988

Ingvald Kolve
revisor
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Morten Brenna
revisor
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Hva er Samorg?
TpI%SH1FRAUEK
/<^r^ a^ j OSLO
TEATERSENTRALEN er en apen og frittstaende stiftelse som har
til formal a aktivisere interessen i Oslo og omegn for teater, opera,
ballett, musikk, litteramr, film og andre grener av kulturlivet.
TEATERSENTRALEN formi'dler opplysninger om kulturaktivitetene gjennom brosjyrer, ved a arrangere meter i foreninger, pa
bedrifter, i institusjoner og pa skoler.
TEATERSENTRALEN arrangerer teaterringer med teaterbesek,
bygger ut et kontaktnett pa arbeidsplassene, arrangerer teaterreiser.
TEATERSENTRALEN soker ved gunstige abonnementsordninger
a aktivisere alle til regelmessig besek i vare teatre, i konserrsalongene, og i 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 behov, og onsker det, blir hentet og
brakt hjem i spesiell transport. De far ogsa kyndig hjelp i salongene.

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 nzerstaende organisasjoner ver-,
ne og fremme lennstakernes interesser,
b) i samarbeid med Oslo-AOF drive
planmessig opplysningsarbeid,
c) delta i den samfunnsmessige planlegging av arbeidslivet for & sikre full
sysselsetting,
d) delta i utbyggingen av et rasjonelt be-driftsliv for derved & legge grunnlaget
for en hoyere levestandard,
e) bist^ fagforeningene ved forhandlihg
i tvistespersmal, avgi uttalelser til forbund og LO og lede fellesarrangementer for fagforeningene.
f) medvirke ved innsamlinger, arrangere 1. mai og ellers moter av faglig art,
de organiserte lennsrepresentere
g)
takere i offentlige institujsoner, inn
stille p& 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

Velger

Styre
11 medlemmer

Meter 1 gang
pr. mSned

Velger

Arbeidsutvalg
fonn./nestform.
+ (astt. sekr.

SdoHedet
er nedvendlg

Leder

Kontoret
tastl. sekr./kass.

Daglig kontortid

s»
Utvalg/komit6er

TEATERSENTRALEN formidler for evrig:
Gruppesalg.
Salg av enkeltbilletter.
Alle tilbud gis til reduserte priser!
Velkommen til en samtale i TEATERSENTRALEN I OSLO
Youngtorget 5, 0181 Oslo l - Telefon (02) 42 23 50
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ALLE pd arbeidsplassen
din burde vaere organisert—enig?
Gjer noe med det i dag'

Arne Jensen er sekr. i Samorganisasjonen. Han treffes i Folketeaterbygningen
pa Youngstorget, oppg. B vu . Tlf. ^ 89 87

