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KONTINGENTEN TIL SAMORG
Heltbetalende: Kr.2,- pr.medlem pr.kvartal (fra 1991: kr.2,
Halvtbetalende: Kr.l,- pr.medlem pr.kvartal (fra 1991; kr.l,
Som halvtbetalende regnes medlemmer med halv stilling eller
mindre. For peiisjonister og andre ikke yrkesaktive betales ingen
kontingent.
Kontingenten innbetales etterskuddsvis hvert kvartal p& ferdig
utfylte postgiroblanketter som dere f§r tilsendt. Blankettene kan
ogsa brukes i bank.
REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN I SAMORG
Samorganisasjonens representantskap bestSr av representanter fra
de tilsluttede foreninger, s&ledes at foreninger med inntil 500
betalende medlemmer har rett til 1 representant, og deretter 1
representant for hvert pSbegynte 500 medlemmer, beregnet etter
foreningens medlemstall pr. 3.kvartal.
Ingen forening har dog rett til mer enn 20 representanter.
ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN
* Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Taletiden begrenses til 5 minutter f0rste gang, og 3 minutter annen
gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang, og h0yst
ett minutt.
For0vrig kan det stilles forslag om ytterligere begrensning og
strek med de inntegnede talere.
* Forslag mS innleveres skriftelig 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 ARSM0TET!
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INNLEDNING
Soin dere vil se av Srsmeldingen har ogs§ virksomheten i 1990 vsert
mangfoldig.
Den r0de trad i aktiviteten har vasrt Oslo kommunes 0konomiske
-t-,.^^,^/-.^
^. ^c^ ^. ^^^^,.^.^^,'14
ti.iasjon og
de
borgerliges vanstyre
Som en koiisekvens av dette ble det h0sten 1990 vedtatt en tiltaksplan for "Nytt flertall i Oslo".
Oppgsven er § sikre at. et. nytt flertall ved kommunevalget i 1991
vil ta vare pa arbeiderbevegelsens politiske idegrunnlag om
fellesskap og trygghet.
Bedriftsnedleggelser, innskrenkninger og utflytting fortsatte med
uforminsket styrke gjennom hele Sret. Arbeidsledigheten steg til
nye h0yder.
En spesiell takk til Samorgs naeringspolitiske utvalg. De har pa
mange omrader gjort en svairt god jobb for de fagorganiserte.
Dessverre har ikke alltid resultatene stStt i forhold til
innsatsen.
0konomien er relativt tilfredsstillende. Dette skyldes en mer
effekt.iv kontingentinnkreving gjennom Postgirokontorets husleieservice, idet restanser p§ 145.000 for 1989 ble innbetalt i 1990.
Kontingentforh0yelsen fra l.januar 1991 vil f0re til at de samlede innt.ekt.er for 1991 vil bli omtrent de samme som for 1990,
n§r vi tar res-fcansene for 1989 med i bildet.
Styret, retter en takk til de representantene som har deltatt pa
Samorgs m0ter og andre arrangementer i utvalg, m0ter og komiteer.

STYRET, UTVALG OG KOMITEER
STYRET
Leder
Nestleder
Medlemmer

Varamedl

Tiltr.:

REVISJON
Medl.:
Varamedl.:

Per Klausen
Erna Ansnes
Finn Hauge
Arnold Langbr&ten
Bjorgulv Froyn
Randi Solberg
Eli Marie Asen
Roy Pedersen
Benedicte Sterner
Anne Finborud
Per 0stvold
Margrethe Mortensen
j0rn Karlsen
Anne Karin Nyborg
Nils Danielsen
Wenche Paulsrud
Mari Sanden

Handel og Kontor
Postorganisasjonen
Elektr.-og Kraftst.forb.
Fellesforbundet
Kommuneforbundet
Tele og Data Forbundet
Tjenestemannslaget
FelleBforbundet
Grafisk Forbund
Skolenes Landsforbund
Transportarb.forbundet
Kommuneforbundet
Arbeidsmannsforbundet
Nasrings-og Nytelsesmidd . arb . f
Jernbaneforbunde-fc
LO's distr.kontor
LO's familepolitiske utvalg
LO's ungdomsutvalg

Morten Brenna
Willy Wilhelmsen
Ase Hjelle

Handel og Kontor
Fellesforbundet
Kommuneforbundet

LO'S REPRESENTANTSKAP
Repr.:
Per Klausen
Vararepr.:
Erna Ansnes

Handel og Kontor
Postorganisasjonen

UTVALG OG KOMITEER
TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DI8TRIKTSKONTOR
Leder:
Per Klausen
Handel og Kontor
Vararepr.:
Erna Ansnes
Postorganisasjonen
VALGKOMITE
Leder:
Medl. ;

Anne-C.Thommesen
Steinar Karlsen
Anne-Lise Nilsen
Torstein Steffensen
Karin Solberg

Postorganisasjonen
Fellesforbundet
Handel og Kontor
Kommuneforbundet
Tele og Data (styret)

l.MAI-KOMITE
Leder:
Per Klausen
Medl.:
Erna Ansnes
Per 0stvold
Anne Finborud
Arne Jensen

Handel og Kontor
Postorganisasjonen
Transportarb.forbundet
Skolenes Landsforbund
Sekretsr

N^ERINGSPOLITISK UTVALG
Leder:
Marit Nybakk
Medl.:
Roy Pedersen
Ellen Stensrud
Karin Torp
Per 0stvold
j0rn Karlsen
Terje Kristiansen

Tjenestemannslaget
Fellesforbundet
Fellesforbundet
Handel og Kontor
Transportarb.forbundet
Arbeidsmannsforbundet
Nzerings-og Nytelsesmidd . arb. f

MILJ0UTVALG
Leder:
Medl.:

Bj0rn Naustvik
Eli Marie Asen
Harald Nordli

Fellesforbundet
Tjenestemannslaget
Jernbaneforbundet

ARBEIDSGRUPPE HANDLINGSPLAN FOR OFFENTLIG SEKTOR
Leder:
Einar Fjellvik
Handel og Kontor
Medl.:
G0ril Ssland
NTL
Kleiv Fiskvik
Kommuneforbundet
Kari Hauge
Kommuneforbundet
Arnold Langbr&ten
Fellesforbundet
Erna Ansnes
Postorganisasjonen
Jarn Karlsen
Arbeidsmannsforbundet
Nils Danielsen
Jernbaneforbundet
Anna Herje
NTL
ARBEIDSGRUPPE HANDLINGSPLAN FOR SERVICESEKTOR
Leder:
Bjorn Kj0lstad
Hotell- og Restaurant
Medl.:
Randi Sivertsen
Arb.mannsforbundet
Inger Lise Hus0y
NTL
Per Syversen
KommLineforbundet
Thorbj.Kristoffersen Transport
Anne Lise Nielsen
Handel og Kontor

OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG HVOR SAMORG ER REPRESENTERT
Styret i Arbeidstilsynets 2.distrikt:
Medlem: j0rn Karlsen
Vara:
Anne Finborud
Inntaksnemnda for de videreg&ende skoler i Oslo:
Medlem: Erik Arntzen
Vara:
Tore Chr.Hansen
Yrkesopplseringsnemnda i Oslo:
Medlem: Gunnar St.Nilsen
H&kon Kjaernsmo
Nina Gystad StorebrSten (laerl. repr. )
Vara:
Edgar Gaard
Lill Szether
Bjorn Tore Johansen (laerl. repr. )
Styret for Lasrlingesenter for byggfag:
Medlem: Erling Henriksen
Vara:
Alf Olav Herdlevsr
RSdgivende yrkesutvalg: 65 utvalg
Pr0venemnder i h&ndverksfagene: 96 nemnder
Pr0venemnder i industrifag: 46 nemnder
Styret i Oslo Nceringsselskap A/S:
Medlem : Per Klausen
Vara:
Erna Ansnes
Nsrings- og sysselsettingsstyret:
Medlem:
Per Klausen og Brit Pedersen
Vara:
Age SJL-imoen og Jorn Karlsen

Styret i Byradioen A/S:
Medl:
Terje Kristiansen og Wenche Paulsrud
Vara: Karin Torp og Esten Haaker
Styret i AMO (nedlagt 1.7.90)
Medl:
Terje Kristiansen
Vara: Arne Jensen
Styret i Oslo Arbeiderpar-fci:
Medl: Per Klausen
Vara: Arne Jensen
OAP's faglig/politiske utvalg:
Medl:
Rune Kristiansen, Erne Ansnes, Marit Nybakk og Wenche
Paulsrud
Styret i Yrkeserfaringsbedriftene:
J0rn Karlsen
Medl:
Styret i Sentriimsforeningen:
Medl: Bj0rgulv Froyn
ANNEN REPRESENTASJON
Isolat0renes Fagforenings 75-§rs jubileum. Mottakelse 15.02.90:
Arne Jensen.
Meddommere i Oslo Byrett (Arbeidsrettssaker) 1988-1992:
Kjell Andreassen, Erna Ansnes, Arnold LangbrSten, Arne Jensen,
Ingveig Grue Hansen, Signe Engelien, Gunnar Bettum, Terje Skog,
Per Ryanes, Finn Hauge, Gerd Bj0rnstad, Terje Kristiansen, Harald
Sand, Bj0rn Halme, Anne Finborud, Jorn Karlsen, Terje Kalheim,
Per Klausen, Anne K.BrSthen, Per 0stvold, Karin Solberg, Cecilie
Steenland, Solveig R0s&k og Svein Hugo Johansson
ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG HVOR SAMORG ER REPRESENTERT
Styret
Leder:
Medl:
Vara:

i stiftelsen Yrkesskolenes Hybelhus i Oslo:
Villy Jakobsen. Fra september: Per Klausen.
Arne Jensen
Finn Hauge

Representantskapet i stiftelsen Yrkesskolenes Hybelhus i Oslo:
Per Klausen (til juni) Deretter Anne Finborud
Medl:
Eli Marie Asen
Vara:
Karin Torp
j0rn Karlsen
Styret i 0stkanten Folkets hus:
Leder: Knut Samuelsen
Medl:

Arne Jensen

MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1990

FORBUND/FAGFORENING

1/1

BET
ARB.PARTIETS PRESSEFORBUND
Arbeiderbladets red.klubb..
FORBUNDET FOR ARBEIDSLEDERE
OG TEKNISKE FUNKSJON^ERER
Avd.04 av NFATF. ...........
Avd.30 av NFATF. ...........
Avd.42 av NFATF. ..........(i
Avd.96 av NFATF .......... .(i

*)

»<*)

***)

1/2
BET

TOT
ALT

BET
KR

65

65

354

997
126
43
337

61
O
O
3

2047
153
76
395

8.980
1.032
344
2.031

1100

750

2550

11.800

FELLESFORBUNDET
62
Bekledningsarb.Forening....
5300
Jern- og Metall Oslo
35
Oslo Stoperiarb.forening...
127
Oslo Gullsmedarb.forening..
757
R0rleggernes Fagforening...
T0mrer og Snekkernes Fagfor 1036
509
Maler og Tapetserernes For.
193
Blikkensl.og Taktekk.For...
51
For...
Glassmestersvennenes
70
Isolat0renes Fagforening..(i
Murernes Union...... ......(i 366
Murarbeidernes Forening...(i 136
849
Stein-Jord-og Sementarb.For
30
Oslo Trelastarb.forening..(i

o
o
o
o
o
o
59
o
1
o
o
o
o
o

711
9430
164
211
931
1493
816
257
84
82
532
336
1732
120

624
56.172
268
1.144
6.208
8.808
4.218
1.576
492
560
2.928
1.360
7.632

o
o

20.592
2.754
464

ARBEIDSMANNSFORBUNDET
Oslo og omegn Arb.m.for....

o

ELEKTRIKER OG KRAFTSTASJONS
FORBUNDET
Elektromont0renes Forening.
Heismont0renes Forening....
Telefonsentralmont.Forening

2024
327
54

2

2724
342
86

FENGSELSTJENESTEMANNSFORBUNDET
Oslo Fengselstj.m.forening(i

503

o

503

4.024

GRAFISK FORBUND
Oslo Grafiske Fagforening..

3436

36

5372

28.712

HANDEL OG KONTOR
Oslo Handel og Kontor......

4670

4670

13337

58.344

332
665
600

32
221
127

525
1240
997

2.784
6.780
5.308

HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORBUNDET
Oslo Kokkeforening........(i
Hotell- og Rest.pers.For...
Oslo Servit0rforening.....(i
JERNBANEFORBUNDET

REST FOR HYE
ANSE INNBET

677

272
240

Oslo distr.Kondukt0rfor....
Oslo distr.Kontorpers.For..
Hovedadm.Kontorpers.For....
Banepersonalets Forening..(i
Lokomotivstallpers.Forenin(i
Statsbanenes Sjaf0rforenin(i
Oslo distr.Stasjonspers.For
Sta-bsbanenes Verkst. arb. for
Oslo distr.Vognvisit0rfor.(i
Oslo dist,r.Verksmesterfor.(i
Oslo distr.Banemesterfor..(i
Elektropersonalets Forening
Forsyningspers.Forening....
Oslo distr.Rutebilpers.For(i
Oslo Ing.og Tekn.forening.(i

229
219
397
240
190
75
750
590
99
22
11
150
56
258
88

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

270
955
503
240
310
88
975
590
136
77
12
280
105
313
88

KJEMISK INDUSTRIARB.FORBUND
Lilleborg Kjemiske Fagfor.(i
Nycomed Kjemiske Fagfor....
AL's Kjemiske Fagforening..
Nordox Kjemiske Fagforenin(i
Nycomed avd.223 av NKIAF..(i
Grorud Kjemiske Fagforenin(i

265
66
79
49
56
20

20
O
4
O
O
O

505
84
114
59
95
20

1.650
402
648
482
560
80

KOMMUNEFORBUNDET
Oslo Havnevesens Pers.for..
144
486
Veivesenets Arbeiderfor....
Oslo komm.Vognmannsforening
78
El.verkets Arbeiderforenin(i 651
Kirkevesenets Pers,forenin(i 104
Vannvesenets Arbeiderfor...
282
Friomr&denes Fagforening...
452
Ullev&l Sykehuspers.For....
950
1165
Oslo Sporveisbetjenings For
Lysverkenes Funksj.forening
500
Renholdsverkets Arb.for...(i 360
Oslo komm.Skorst.f.Forening
39
616
Oslo Sporveisarbeideres For
O
Oslo komm.Rengj.ass.For....
730
Statssykehusenes Fagfor....
Oslo komm.Skolefunksj.For.(i 200
367
HVPU-foreningen.. ..........
700
Tekniske etaters Fagfor....
56
Oslo komm.R0rleggerforenin(i
90
Oslo Sporv.Tekn.Arb.ledere.
406
Oslo Brannkorpsforening....
Oslo Kinobetjenings For...(i 113
149
Gaustad Personalforening...
435
Film- og Teaterteknisk For.
Hellerud Fagforening......(i 200
242
Oslo komm.bygg-og bolig....
750
Tj.m.foreningen R&dhuset...
515
Akers Sykehus Pers.for.....
373
Oslo og omegn Vaktm.for....
Baneselsk.Trafikkbefalsfor(i 150
137
Oslo Sporveiers Kontorpers.
109
Fris0renes Forening. .......
301
Oslo komm.Tjenestemannslag.
8
Prisnemndas Tjenestemannsf.
75
Oslo kommunes Revisorfor...

3
O
O
O
11
O
O
140
O
O
O
O
O
769
O
O
O
O
O
O
O
10
50
16
49
O
290
98
O
O
2
17
O
O
O

327
777
193
814
235
410
834
1800
1912
500
500
46
962
1632
978
258
437
1069
75
178'
626
137
303
595
258
386
1490
825
520
150
223
176
461
46
117

1288
4.000
160
5.208
876
2.316
3.920
8.160
13.790
4 000
2 880
320
5 032
4 880
4.536
1.168
734
5.270
448
900
3.280
944
1.508
3.116
1.796
2 036
7 180
4 268
3.176

832
952
3.376
1.920
1.520

o

604

6.000
4.930
990
176
110
800
504

198
22

o

704

o

984
964
2.496
67
572

550
134
98
80

2758

180

1.200

Ullern Fagforening. ...... .(i
Sunnaas Personalforening...
Kulturpersonalets Fagfor...
Oslo komm.EDB-pers.Forenin(i
Akershus f.komra.Funksj.for(i
Sogn Personalforening.....(i
Manglerud Fag'forening......
Uranienborg/Majorstua Fagf(i
Ekeberg/Bekkelaget Persfor(i
Grorud Personalforening....
Sagene/Torshov Fagforening.
S0ndre Nordstrand Fagfor..(i
Helsfyr/Sinsen Fagforening.
Bjerke Fagforening. ........
Grunerl0kka Personalfor....
B0ler Personalforening.....
Furuset Fagforening.. ......
Bygd0y/Frogner Fagforening.
Nordstrand Fagforening.....
Grefsen/Kjels§s komm.For...
St.Hansh/UllevSl Fagfor....
Stovner Fagforening.. ......
Vinderen Bydelsforening...(i
Bidragsfogdens Pers.for....
0stensj0 Bydelsforening....
RomsSs komm.Fagforening....
B.0a Fagforening. ...........
Norges D0veforb.Pers.for..(i
Tannhelsetj.Fagforening....
Gamle Oslo Fagforening.....
Innvandreretatens Fagfor...

140
49
165
101
98
186
100
175
124
332
294
153
260
275
406
201
688
164
120
145
510
396
50
83
201
154
184
9
92
270
82

15
21
30
O
O
O
O
40
O
O
125
O
5
O
94
O
O
11
18
O
O
O
O
O
O
11
10
1
O
100
2

172
100
253
106
111
226
120
253
144
378
475
240
319
423
633
215
753
189
154
183
569
439
56
111
235
168
194
10
113
422
84

295
428
.676
808
980
1 .488
1 .628
1 .560
992
2.312
2.852
2.000
1 .765
2 .200
3.296
1.588
4.388
1.650
208
1.216
4.384
3.000
300
592
852
3.168
1112
76
768
2.850
744

LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Oslo distr.Lok.pers.For....

350

O

357

3.000

MUSIKERFORBUNDET
Oslo Musikerforening. ......
Oslo Ballettforening......(i
Norsk Operasangerforbund...

567
41
30

83
9
25

869
59
78

4.700
364
255

N^ERINGS-OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUNDET
Oslo Margarinarb.forenin..(i 159
Bryggeri-og miiieralv. fabr. (i 915
1192
Sjokolade-og sukkervarearb.
71
M0llearbeidernes Forening..
87
NNN avd.31. .......... .....(i
Vinmonopolets Arbeiderfor..
310
Meieriarbeidernes Forening.
350
Oslo Baker- og Konditorfor(i 200
Oslo Tobakkarbeiderforening
344
Oslo Kj0tt.indust,riarb.for. .
385
40
Fellesslagtoriets Arb.for.(i

20
O
22
O
O
9
O
O
O
O
O

295
1135
1556
110
160
410
500
320
645
500
59

678
7.320
8.872
552
696
2.522
2.824
1.600
3.430
3.434

512
70
O
O
126

956
250
500
198
503

7.776
1.720
4.480
2.390
3.304

POSTFORBUNDET
NPF Brevavd.krets .........
NPF Pakkeavd.krets. ........
NPF Transportavd.krets ....
NPF Adm/Serviceavd.krets...
NPF Oslo sentrum krets ...(i

444
180
500
198
350

o

885

196

330
624

100
284

570

600

678

686
320

478

8
NPF Oslo vest krets .......
NPF Oslo nord krets ......(i

350
428

O
O

350
428

2.720
3.424

POSTORGANISASJONEN
Dnp Oslo sentrum krets.,...
DnP Postsparebanken krets..
DnF Postgiro krets. ........
DnP Postdirektoratet krets.
DnP Oslo postterminal krets
DnP Oslo vest krets.. ......
DnP Oslo nord krets. .......

405
558
668
653
253
320
466

O
15
130
O
O
O
O

503
629
842
704
276
360
577

8.660
4.480
5.816
4.912
508
684
1.016

SJ0MANNSFORBUNDET
NSF Oslo avdeling. .........

170

O

170

3.346

SOSIONOMFORBUNDET
N050 Oslo avdeling. ........

875

66

1206

10.040

TELE- OG DATAFORBUNDET
TD avd. Teledirektoratet...
TD avd. Oslo. ..............

706
1931

O
86

854
2961

6.000
16.000

TJENESTEMANNSLAGET
2730
NTL for.002 Sentraladm.....
31
Kornforretn....
NTL for.004
84
Filroinstusjoner
NTL for.007
NTL for.009 Utenrikstj....(i 287
NTL for.012 Vakt og varme.(i 117
26
NTL for.025 DNT.. ....... ..(i
134
NTL for.029 L&nekassen.....
1067
NTL for.031 NRK. ...........
212
NTL for.032 Stortinget.....
65
NTL for.033 DU.............
NTL for.044 Riksrevisjonen(i 125
NTL for.054 Medisinaldepot(i 269
NTL for.067 Embetskontoren(i 190
NTL for.070 Forsvarsstaben(i 629
43
NTL for.071-2 Skatterevisor
40
NTL for.073 NEMKO. .........
16
NTL for.075 Statens Legemid
674
NTL for.090 Universitetet..
56
NTL for.100-06 Meteorolog.(i
507
NTL for.101-33 Forsv.sivile
NTL for.103-03 Trygdekassa(i 312
NTL for. 104-02 Embetskon-bo( i 190
NTL for.105-02 Arb.formidl(i 169
NTL for.107-01 Ligningseta(i 466
NTL for.109 Spesialskolene(i 207
66
NTL for.110-02 Vegetaten..(i
21
NTL for.111-02 Arbeidstils.
21
NTL for.112-02 Sivilforsv..
NTL for.113-03 Studentsam.(i 118
179
NTL for.114 Kulturinstitusj
80
NTL for.115 Tekn.Institutt.
NTL for.116 Reg.h0yskole..(i 147
NTL for.117 Inst.for folk.(i 649
73
NTL for.118-07 Vet.h0gskole
NTL for.119 Statsbankene..(i 123
84
NTL for.120-01 Statskraft..
126
NTL for.120-07 Statskraft..

370
1
10
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3
O
O
97
O
O
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3
O
O
O

3600
57
116
317
184
26
176
1301
260
73
185
315
190
1029
48
58
24
840
56
1007
379
190
208
708
207
66
32
29
153
202
123
147
1499
132
137
84
126

23.320
268
752
2.296
1.170
208
1.144
8.000
1.664
736
1.000
1.638
1.288

o

320
297
128
5.392

o

5.032
1.956
1.140
1.104
2.796
2.070
660
208
168
708
828
1.000
1.180
3.684
632
984
1.640

o

2008

234

546
920
99
448
380
932
414
132
236

1.228

TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET
Oslo Bryggearb.Forening....
Oslo Transportarb.forening.
Oslo og omegn Bussarb.for..
Lastebileiernes Forening...

o

61
1222
842
666

200
37

o

177
2093
879
891

672
10.304
6.852
5.600

TREINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
Snekker-og M0beltapetserfor
B0rstearbeidernes Forening.

18
126

2
41

67
242

200
1.392

SKOLENES LANDSFORBUND
SL Oslo fylkesforening.....

382

o

498

3.232

VERNEPLEIERFORBUNDET
NVPF Oslo avdeling........(i

209

84

293

2.008

BARNEVERNPEDAGOGFORBUNDET
NBVPF Oslo avdeling.......fi

310

^CL

400

3,450

195 FAGFORENINGER/AVD.

*)
**)

*>«*)
(i)

75514 10017 120372 665.022 11.165

Medl.med halv stilling eller mindre.
1/1 bet.+ 1/2 bet.+ ikke yrkesaktive.
Innbetalt kontingen-b i 1990.
Medlemstallet er for 1989 da foreningen ikke har sendt
inn Srsoppgaven for 1990.

OVERSIKT OVER KONTINGENTINNBETALINGEN PR.31.DESEMBER 1990:
Innbetalt til Husleieservice i
Hvorav tidl.restanser for 1989 utgj.:
Hvorav forskudd for 1991 utgj0r:
Hvorav for meget innbetalt utgj0r:
Overf0rt fra Husleieservice:
Innbetalt direkte til Samorg:
Totalt innbetalt kontingent i 1990:

809.413 x)
144.863
112
9.866
807.458 x)
7.820
815.278

x) Differanse: 1.955 som er overf0rt den 31.12.90. Dette er
kontingent for 1991 som blir bokf0rt i 1991.
17. januar 1991

690
9.866

M0TEVIRKSOMHETEN
Det har i perioden vaert avholdt 16 styrem0ter og en
styrekonferanse. Arbeidsutvalget har avholdt m0ter forut for
styrem0tene, og ellers n§r det har vasrt behov for det.
22/01

Representantskapsm0te hvor tariffoppgj0ret ble behandlet,
og uttalelse vedtatt. Det var 115 representanter tilstede.

19/02

Representantskapsm0te hvor 1.mai-arrangementet ble
behandlet. Videre ble det valgt valgkomite til &rsm0tet
23.april.
Det var 150 representanter tilstede.
Representantskapsm0te hvor temaet var "Har vi profesjonsproblemer i Oslo kommune?". Innledere var Jens Stoltenberg
OAP - Ulrik Wolmerhaus, SL og Aslaug Vatten, Oslo F0rskole
Isererlag.
Det var 71 representanter tilstede.

19/03

23/04

Arsm0te som behandlet Srsmelding og regnskap, og foretok
valg, og fastsatte budsjettet og kontingenten for 1990. En
rekke uttalelser ble vedtatt.
Det var 155 representanter tilstede.

17/09

Representantskapsm0te hvor hovedtemaet var "arbeidsledigheten" med personlig sekretser i arbeids- og administrasjonsdepartementet, Jon Gunnar Pedersen og LO-sekretsr
Liv Undheim som innledere.
Videre en orientering fra Heismont0renes Forening ved
John Walderhaug om situasjonen for heismont0rene.
Det var 120 representanter tilstede.

22/10

Representantskapsm0te hvor forslag til kontingentforh0yelse ble behandlet. Videre ble det vedtatt en tiltaks1991.
plan £~or virk&oiulie Len fr*aita 'Lil KuiuiuuiiuvdIg'e'E
" ~
Det var 103~represehtante'r tllst'ede."

26/11

Representantskapsm0te hvor forslaget til statsbudsjett for
1991 ble behandlet etter innledning av personlig sekretaer
i finansdepar-fcementet, Anne-Lise Grande Vollan. Uttalelser
ble vedtatt.
Det var 72 representanter tilstede.

Det gjennomsnittlige framm0tet til de ordinaere representantskapsm0tene har vsrt 112. Dette er 10 mindre enn i 1989, og framm0tet
ligger fortsatt under 50% av antall valgte representanter.
ANDRE ARRANGEMENTER
l.MAI
Hovedarrangementet l.mai ble arrangert i tradisjonell stil av
Samorg. I tillegg til fagforeningene deltok Oslo Arbeiderparti,
Oslo SV, Oslo NKP - og for f0rste gang AKP (ml) Videre deltok AUF
i Oslo, Oslo KU, Oslo SU, Framfylkingen i Oslo, Unge Pionerer og
en internasjonal avdeling.
"Vi
Hovedparolene var: "En og 160.000 arbeidsledige krever hele
rettferdig fordeling, stans innstramningsfolket i arbeid" -
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- "Stans
politikken" - Forsvar velferdsgodene, Byr&det m& g&"
milj00deleggelsene, Styrk kollektivtransporten" - "Kvinner sier
nei til moderasjon, Ingen under 140.000" - "Nei til
snikharmonisering til EF - Korta p& borde-t" - "St0tt intifadaen,
Anerkjenn Palestina".
Programmet for m0tet p& Youngstorget var:
Minnehogtidelighet ved pionerstatuen, Arbeidersangerne, Sinsen
Ungdomskorps, Rusel0kka Ungdomskorps, Tryggve Aakervik, og taler
for dagen ved LO-leder Yngve H&gensen og internasjonal appell.
Demonstrasjonstoget samlet nzermere 10.000 mennesker.
l.mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens ulike
arrangementer med flaggappeller og minneh0gtideligheter p&
formiddagen og familiearrangementer p§ ettermiddagen og kvelden.
Etter oppdrag fra kommunen ble det avholdt konserter ved de
st0rre sykehusene.
OSLO-INDUSTRIEN
M0te avholdt i "Spigersuppa" onsdag 15.august med tema "Knuses
Oslo-industrien lider hele industri-Norge". Panel best&ende av:
Marit Nybakk (A), Per Kr.Foss (H), Gunnar PrestegSrd (Kr.F),
Kristin Halvorsen (SV), Einar Olav Skogholdt (A). Appeller ved:
Nestleder i Samoi-g, Erna Ansnes, Klubbleder ved STK Kongsvinger
og Jan Arungsberget (NITO) Kunstnerisk ved Kjell Bekkelund.
M0teleder: Ellen Stensrud. Arrang0rer: Samorg og Oslo avd. av
NITO.
PUNKTDEMONSTRASJONER
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 1991 ble
det hver onsdag i tidsrommet T.november til og med 5-desember
arrangert punktdemonstrasjoner utenfor Stortinget fra kl. 1400 -bil
1600.
F0lgende foreninger deltok:
Oslo Stein- Jord- og Sementarbeideres Forening
Oslo Handel og Kontor
Elektromont0renes Forening
Heismontorenes Forening
Oslo Transportarbeiderforening
Jern- og Metall Oslo
Ullev&l Sykehuspersonales Forening
Tekiiiske etaters Fagforening
Havnevesenets Personalforening
Sjokolade- og Sukkervarearbeidernes Forening
T0mrer og Snekkernes Fagforening
Lysverkenes Funksjonsrforening
Vannvesenets Arbeiderforening
Oslo Grafiske Fagforening
^,^k O^
E-verkets Arbeiderforening
Oslo. fylkeslag av Skolenes Landsforbund
L^l^t*^0 -^tZ^M-t^-v^. l^) •

I forbindelse med beharidlingen av Oslo-budsjet-fcet ble det
arrangert punktdemonstrasjon (fanemarkering) utenfor R&dhuset,
onsdag 5.desember. 20 fagforeninger deltok med sine faner.
En deputasjon fra Samorg, best&ende av Per Klausen, Bj0rgulv
Froyn og Anne Finborud overrakte uttalelse til finanskomiteen i
bystyret den 26. november.
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UTTALELSER
TARIFFOPPGJ0RET 1990
* L0nnsloven oppheves.
* Den lokale forhandlingsretten gjeninnf0res.
* L0nnstilleggene tas i hovedsak ut gjennom sentrale tillegg.
^ Spesielle lavl0nnstillegg gis til grupper og personer.
* Individuell lavl0nnsgaranti innf0res.
* Fjerne lonnsforskjellene mellom kvinner og menn.
* En sterk prioritering av arbeidet for full sysselsetting.
*: Den politiske ledelse mS f0re en 0konomisk politikk som gir
full sysselsetting.
* En arbeidsmarkedspolitikk som gir de arbeidsledige et reelt
tilbud tilpasset den enkeltes behov.
* 0kt kj0pekraft for minstepensjonister, arbeidsledige og yrkesaktive med lavere og midlere inntekter.
(Representantskapsm0te 22.01.90)
l.MAI-UTTALELSE
l.mai er arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag.
Beslutningen om S gj0re l.mai til en internasjonal demonstrasjonsdag ble fattet p§ den 2.1nternationelen8 kongress i 1889. I
v§rt eget land ble de f0rste 1.mai-demonstrasjonene arrangert
Sret etter. Dette er bakgrunnen for at demonstrasjonene kan feire
sitt 100-Srs jubileum i Norge i 1990.
Som en f0lge av den 0konomiske politikken som er f0rt av de
skiftende regjeringer p& 80-tallet, har vi f&tt den st0rste
arbeidsledigheten siden krigens dager. De moderate
tariffoppgj0rene de siste tre &rene har ikke bidratt til det som
var hensikten, nemlig §L trygge sysselsettingen.
Den stigende arbeidsledigheten er den alvorligste utfordringen
fagbevegelsen stSr overfor. Regjeringens mSlse-tting er &
videref0re innstramningspolitikken. Fortsatt skal
arbeidsledigheten brukes som virkemiddel i den 0konomiske
poli-tikken. Dette er en uakseptabel politikk som Oslo faglige
Samorganisasjon tar sterk avstand fra. Vi kan ikke tillate at
h0yrekreftene skal spille hasard med velferdsstaten og overlate
byrdene av deres feilslStte politikk til arbeidstakerne.
Store arbeidstakergrupper har fStt redusert sin kj0pekraft i
l0pet av de siste Srene, og realrenta har gStt opp. Dette
kombinert med h0ye boutgifter i pressomr&dene har gjort
titusener av yrkesaktive -bil sosialklienter. Dette skjer samtidig
som en rekke offenmtlige velferdsgoder undergraves og bygges ned.
Sykel0nnsordningen angripes, kollektivtransporten svekkes, skoler
forfaller, barnehagesatser og andre kommunale avgifter 0kes
dramatisk, og tilbudet til gamle og pleietrengende svekkes.
Arbeiderbevegelsen er en internasjonal bevegelse bygd p§
mSlsettinger om solidaritet, rettferdighet og frihet. Vi kan
aldri godta et verdenssamfunn der et f^tall mennesker lever et
menneskeverdig liv, mens flertallet lever i s0lt og fattigdom og
utsettes for undertrykking og forf0lgelse.
Med utgangspunkt i den endrede internasjonale situasjon ma
fagbevegelsen arbeide ak-fciv-t for & f§ utgiftene til forsvaret
ned. Innen NATO mli en arbeide pSg&ende for at de enorme
ressursene som i dag g&r til opprustning skal brukes til & skape
en baerekraftig utvikling med mat, hus og arbeid til alle. Norge
mli arbeide for at det blir nedrustet saerlig i nord-omrSdene.
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Fagbevegelsen ser med glede p& utviklingen i 0st-Europa mot
organisasjons- og ytringsfrihet, flerpartisystem og nasjonal
selvstendighet. Dette er en utvikling som kan legge grunnlaget
for st0rre Spenhet, fred og avspenning i Europa. Norsk
fagbevegelse m& utvikle samarbeidet med fagbevegelsen i
0st-Europa og andre land for & styrke fagbevegelsens felles kamp
mot kapitalkreftene og bidra til en demokratisk utvikling,
Fagbevegelsen m& styrke den 0konomiske og politiske
solidariteten med frigj0ringsbevegelsene i den tredje verden som kampen for nasjonal selvstendighet i Palestina,
frigj0ringskampen i El Salvador og i Eritrea, kampen mot
Apartheid i S0r-Afrika og kampen mot utenlandsk intervensjon i
Nicaragua og i Afghanistan.
Oslo faglige Samorganisasjon ser med bekymring p& den
tilpasningsprossess som n& p&g§r i forhold til EF uten at folk
har f&tt anledning til §t ta standpunkt til EF-sp0rsmSlet. En slik
snikharmonisering til EF vil gj0re sp0rsm&let om medlemsskap -til
en formalitet. Dette kan ikke aksepteres.
(Representantskapsm0te 19.februar)
OSLO-AKSJONEN 1990
Styret i Samorg vil uttrykke sin st0tte til den politiske
demonstrasjonsstreiken Bom NKF i Oslo vil gjennomf0re 20.mars. Vi
vil oppfordre alle fagforeningene til & delta med sine faner i
demonstrasjonen som gjennomf0res samme dag kl0. 1200 i Borgg&rden
RSdhuset.
Styret i Samorg ser med bekymring p& den 0konomiske
situasjonen i byen. Det borgerlige flertallet i bystyret er
ansvarlig for at omsorgstrengende mennesker, unge som gamle,
lider. I tillegg til ovenstiende demonstrasjon vil styret i
Samorg ogs& oppfordre alle grupper i byen S markere sin motstand
mot de borgerlige partiers vanstyre av byen,, bl.a. gjennom
demonstrasjonen som arrangeres 28.mars.
(Styremote 12.mars )
TRAFIKK OG MILJ0 (utdrag)
Milj0problemene i tilknytning til samferdselssektoren har
utviklet seg til § bli et av de storste problemene Norge st&r
overfor p§ milj0sektoren. I tillegg har mSlsettingen om S sikre
et. effektivt transporttilbud som gir god tilgjengelighet for alle
trafikkantgrupper, vist seg § kunne bli en umulighet dersom de
utviklingstendenser man er vitne til i dag, fortsetter. Skal vi
ha noen mulighet for & endre denne negative trenden m& alle deler
av befolkningen ta ansvar og yte sin del av innsatsen. Et neert
kjennskap til, og forstlielse for andre grupper og deres arbeid,
er en forutsetning for § komme noen vei med de u-bfordringene vi
n& st&r foran. Det er derfor et viktig og positivt initiativ
fagforeningene innenfor transportsektoren i Oslo n& har vist
gjennom & s0ke samarbeid med milj0bevegelsen.
De+, e.r spesielt i byer og tettsteder at milj0belastningene er
£.tc-re, men ogs§ distrikts-Norge er med p§ & 0ke skadene. Arsakene
t-il de store problemene skyldes i hovedsak en arealkrevende
samfunnsplanlegging som gir 0kt transportbehov, samt en sterk
forskyvning i andelen av reiser fra kollektive transportmidler og
over til privatbil. En transportpolitikk som 0nsker & ta hensyn
til milj0et lar seg ikke forene med en slik utvikling. Skal
milj0problemene reduseres m§ det satses p& milj0vennlig transport,
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som kollektivtransport og sykkel, og ikke privatbilbasert
transpor-t som dominerer persontransporten i Norge i dag. I
tillegg mgi samfunnet planlegges slik at behovet for & reise
reduseres. Dette kan bl.a. gj0res gjennom en bedre
arealplanlegging der man legger vekt pli fortetting og
lokalisering av ulike aktiviteter i naerhet til boliger og/eller
knutepunkter for kollektivtrafikken.
En slik omprioritering av satsningsomr&der krever en helt annen
organisering og styring av samferdselssektoren. For det f0rste er
man n0dt til & samordne de etater som 0ver innflytelse p§
samferdsels- og milj0politikken slik at grunnlaget for a skape en
mer helhetlig politikk er tilstede. For det andre er man n0dt til
& styrke kompetansen og planleggingsapparatet p& kollektivsiden
slik at man har mulighet for & komme med tilfredsstillende
l0sningsforslag og ha mulighet for § gjennomf0re dem. For det
tredje er det n0dvendig med et styringssystem som sikrer en
milj0vennlig og samfunns0konomisk gunstig transportutvikling, og
at de n0dvendige 0konomiske midler som kreves for & bygge u-b et
akseptabelt kollektivtilbud og drive det effektivt, blir avsatt.
(Arsm0tet 23.april)
HELE FOLKET I ARBEID
For fagbevegelsen har full sysselsetting alltid vaert et
overordnet mSl. Av den grunn har man gjennom de siste &rs
tariffkrav vist stort m&tehold for § f& ledigheten ned. Meningen
har vaert at dette skulle skje gjennom moderate oppgjor og en
aktiv innsats fra Regjering og Storting. Men hva er resultatet av
l0nnslov og moderasjon? Norsk 0konomi er bedret, bl.a. ved lavere
prisstigning og bedret konkurranseevne og utenriks0konomi.
Eksportindustrien har store overskudd, eierinntektene skyter i
vsret og det settes omsetningsrekord p& b0rsen. Det har ogs&
skjedd en kraftig omfordeling av inntekt fra arbeid til kapital.
Likevel etableres det ikke nye arbeidsplasser, og ledigheten
fortsetter & s-tige. Dette viser at moderasjon ikke er veien til
full sysselset-bing.
Samtidig som k0en av arbeidsledige vokser, 0ker ogs& k0en av
ul0ste samfunnsoppgaver, ikke mins-fc innen helse- og
sosialsektoren og det forebyggende arbeid. Det er innlysende at
investeringer i forebyggende tiltak vil gi mangedobbelt igjen i
form av lavere framtidige reparasjonskostnader. Det er noe
fundamentalt feil i en akonomi som ikke kan greie & organisere
arbeidsmarkedet slik at ledige ressurser nyttes til ul0ste
oppgaver. Det er ogsSi svaert urovekkende at Regjeringen n& foran
tariffoppgj0ret ikke har kommet fram med konkrete tiltak for S f§
ledigheten ned. Det avgj0rende ansvar for
sysselsettingspolitikken ligger hos regjeringen. Vi kan ikke
akseptere ansvarsfraskrivelse ved at byrdene skyves over p&
partene i arbeidslivet.
Arsm0tet i Oslo faglige Samorganisasjon krever derfor at
regjeringen iverksetter tiltak i offentlig sektor som kan f§ folk
i arbeid samtidig som viktige samfunnsoppgaver l0ses. Eksempler
p§ slikt arbeid er oflasorgsarbeid overfor barn, eldre og andre
grupper med omsorgsbehov, milj0verntiltak og investeringer i
kollektivtrafikken. En sterk offentlig sektor er den beste
garanti for velferdssamfunnet. Sosial omsorg, milj0tiltak og
andre sentrale samfunnsoppgaver trenger sterk samordning og lar
seg ikke l0se i en markeds0konomi.
(Arsro0tet 23-april)
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MILJ0VERN
Arsm0tet i Oslo faglige Samorganisasjon ser med bekymring p§
regjeringens manglende evne til & gj0re noe med milj0problemene,
bSde nasjonalt og internasjonalt. Strakstiltak nasjonalt som vil
vsere begynnelsen p§ & rydde opp i milj0et samtidig som det vil gi
en god sysselsettingseffekt er:
* utbygging av kloakkrenseanlegg
* satse mye mer p§ forskning innen milj0vern, og ogs& legge
st0rre vekt p& § bruke forskningsresultater som foreligger
* styrke SFT
* redusere prisene og bygge ut kollektivtrafikken, bl.a. bygge
ut Nord-Norge banen
- redusere bilbruken i st0rre byer, f.eks. ved bilfrie sentra
tsrre parkeringsplasser og kj0reavgift
- riksveimidler og bompengeavgifter brukes ogsS til drift av
kollektivtrafikken
innf0re milj0avgift p§ fossile brensler
- alle som bruker bil i st0rre byer m§ kunne forevise gyldig
mSnedskort til kollektivtransport.
Det har vist seg at motorveiutbyggingen i stor m&lestokk ikke har
l0st k0problemene. Bare kollektivtrafikk kan klare de store
trafikkstr0mmene. Samfunnsmessig er kostnadene ved biltrafikk
langt st0rre enn for kollektivtrafikk. Dette gjelder s&vel
kostnaden veiutbygging, utgifter ved ulykker og milj0kostnader.
Kollektive transportmidler gir lite luftforurensninger. SFT har
beregnet at luftforurensningene i Oslo koster 1 milliard kroner i
&ret. 75 prosent kommer fra biltrafikken. Jernbane er et lite
energikrevende framkomstmiddel. Bare kollektivtrafikken kan tjene
hele befolkningeii. 45 prosent av befolkningen har ikke f0rerkort.
Samtidig som det arbeides nasjonalt m§ det arbeides aktivt
internasjonalt. 0st-Europas og S0r-Amerikas milj0problemer er
ogs& v§re problemer. N&r Polen forbrenner tonnevis med brunkull
f§r det konsekvenser for oss, n&r regnskogen hugges ned i Brasil
likesS. Vi m& dele med oss av v§re kunnskaper og teknologi, vi m&
presse pS for & fS til en ny 0konomisk verdensordning og vi m&
arbeide for at U-landene fSr sanert sin gjeld. OgsS
internasjonalt m& det satses mye mer p& forskning. En halv
million forskere er sysselsatt i vSpenutviklingen verden over, og
de legger beslag p& rundt halvparten av alle forsknings- og
utviklingsmidler. Her er det helt klart mye & hente.
De rike landene har hovedansvaret for & rydde opp i
milj0problemene i verden. Det er disse som er skyld i mange av
U-landenes problemer. Samtidig er det I-landene som sitter med
bade 0konomien og teknologien til & kunne gj0re noe, og de m&
begynne § gj0re noe nS.
(Arsm0tet 23.april)
STATEN OG KOMMUNENE MA STYRKE FOREBYGGENDE HELSEARBEID
Forebyggende arbeid blir lett en salderingspost i de offentlige
budsjetter. Dette skjer til tross for at denne innsatsen p& sikt
er samfunnsmessig gunstig. Forebyggende arbeid reduserer
kostnadenhe ved behandling siden, og kan spare mange for un0dige
lidelser og d0d.
Gode levevilk&r og et godt livsmiljo er den beste garanti for en
god helse. Mange sykdommer og ulykker kan forebygges. Den enkelte
unng&r un0dvendige lidelser, og samfunnet kan spare milliarder.
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Forebyggende helsearbeid er viktig ut fra den enkeltes trivsel og
helse, men ogs§ viktig for nasjonen som helhet slik at vi kan
bruke ressursene p§ de som virkelig trenger det. Det er riktigere
og billigere & forebygge enn § behandle.
Forebyggende helsearbeid er f0rst og fremst innsatsen for & unng&
St bli syk, men kan ogsfi settes inn p& andre omr&der. f.eks. ved
mer hjemmebasert hjelp til eldre og funksjonshemmede. Vi kan
planlegge og regulere samfunnet slik at resultatet blir bedre
helse. Et godt hjemmemilj0 er viktig for de stadig flere eldre og
funksjonshemmede vi vil f&. Forebyggende tiltak kan redusere
antall trafikkskadde og drepte. Et godt utbygget barnevern vil
redusere antall barn i drift.
Trivsel, harmoni, positivt samspill mellom menneskene, frihet og
trygghet er fundamentet for god helse. Innfrielse av kvinnenes
krav om kortere arbeidstid, likel0nn, 0kt svangerskapspermisjon
og full barnahagedekning er en forutsetning for § n& de ideelle
mSlene for et milj0vennlig og sunt samfunn for alle.
Staten og kommunene m& satse flere ressurser p& det forebyggende
helsearbeidet. P& viktige omr&der 0remerkes midler til dette
arbeid.
(Arsm0tet 23.april)
REDUSER FORSVARSUTGIFTENE
Den politiske "vfirl0sning" i 0stblokklandene griper direkte inn i
den sikkerhetspolitiske situasjon. Dette har gitt en dramatisk
endring av trusselbildet og m& f§ nasjonale konsekvenser ved at
forsvarsutgiftene b0r reduseres. De militasre argumentene for
verdens rustningskappl0p er betydelig svekket. Sansynligheten er
stor for at b&de de 0stlige og de vestlige forsvarspakter p& sikt
vil miste sitt militcere grunnlag og supermaktenes rolle
reduseres.
Dette er en gledelig utvikling, og de vestlige land b0r i st0rst
mulig grad hjelpe de nye demokratiene i 0st, b§de 0konomisk og
politisk.
Den nye situasjonene som er oppst&tt i 0stblokk-landene b0r f0re
til en kraftig reduksjon av Norges militcerutgifter. Dette b0r
vsere et sentral punkt for den nylig nedsatte Forsvarskommisjonen.
Landets myndigheter b0r allerede n& g& i gang med planleggingen
av den militsre nedtrappingen og reduksjonen b0r gj0res gjeldende
fra revidert statsbudsjett 1990.
De frigjorte midlene b0r settes inn i samfunnsnyttig arbeid innen
milj0, helsesektoren og for & avhjelpe sysselsettingssituasjonen.
I Nord-Norge og i flere utkantstr0k representerer forsvaret
arbeidsplasser som er viktig for lokalsamfunnet. Nedtrappingen i
forsvarsbudsjettet m§ skje p§ en m&te som sikrer at hensynet til
distriktene ivaretas.
(Arsm0tet 23.april)
NORGES FORHOLD TIL EF
Tilnsrming mellom EF og EFTA er i gang, og m&let er Spenbart at.
tilnsermingen skal skje i s§ stor grad at sp0rsm§let om
medlemsskap eller ikke etter hvert blir uinteressant.
Det som diskuteres er tilpasning til EF' s indre marked, hvor de
fire friheter er grunntanken bak hele prossessen (fri bevegelse
av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft) De fire friheter
betyr i praksis fri konkurranse om alt og svekker mulighetene for
&. f0re en selvstendig politikk i Norge.
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Den norske regjering har lagt lokk p& informasjonen om
resultatene av kartlegginghsarbeidet for de ulike
tilpasningsomr&dene, og det videre forhandlingsopplegget.
Arsm0tet i Oslo faglige Samorganisasjon krever at LO mobiliserer
sine medlemmer og stiller krav om:
- at regjeringen legger opp til en bred offentlig debatt om
Norges forhold til EF, og
- at tilpasningsforhandlingene ikke skal f0re til en snik-innmelding i EF.
(Arsm0tet 23-april)
BEVAR BLITZ
Ungdomskulturen er og b0r vaere mangfoldig. Blitz er en del av
dette mangfoldet.
Arsm0tet i Oslo faglige Samorganisasjon protesterer mot at Blitz,
fritidsklubber o.a. offentlige ungdomstilbud blir rasert ved
ved-fcak i Oslo bystyre.
Bystyreflertallets politikk betyr kommersialiBering av tilbudene
for Oslo-ungdom, og er med p§ & forsterke klasseskillene i
samfunnet.
(Arsmotet 23-april)
STOPP PRIVATISERINGEN AV OFFENTLIG SEKTOR
Vi opplever nS at privatiseringsb0lgen har n§dd Norge med full
tyngde. Privatisering av offentlige tjenester som telefon, post,
brannvesen, renovasjon, barnehager, helseinstitusjoner o.s.v.
skal forseres kraftig. I Oslo har byr&det og bystyreflertallet
framstilt privatisering og salg av kommunal virksomhet som
l0sningen p& byens 0konomiske problemer.
Arsm0tet i Oslo Samorg tar kraftig avstand fra privatiseringspolitikken. Erfaringene fra USA og mange andre land i Europa gir
oss svar p& hva privatisering f0rer til: Dyrere omsorgs- og
velferdstjenester, og en kraftig 0kning i forskjellsbehandlingen
mellom fattig og rik. Innstramnings- og privatiseringspolitikken
har f0rt til voldsomme angrep mot fagbevegelsen og de ansatte i
offentlig virksomhet.
"Har du
penger s& kan du f&. Har du ingen s& m& du gS".
Privatisering er & gj0re all omsorg, helsetilbud og annen
offentlig velferd til varer i et fritt marked. Dette er stikk i
strid med fagbevegelsens grunnholdninger. Vi har alltid kjempet
for at befolkningens behov for omsorgs- og velferdstjenester skal
dekkes uavhengig av den enkeltes private 0konomi og bosted.
Privatisering raserer arbeidsplassene i offentlig virksomhet
sarotidig som tjenestene til folk blir dyrere og d&rligere. Derfor
m§ ansatte i offentlig og privat virksomhet og brukere av
offentlige tjenester f0re en felles kamp mot privatisering.
Samorg i Oslo vil delta aktivt i kampen mot privatiseringspolitikken.
(Arsm0tet 23.april)
STATSBUDSJETTET FOR 1991
Representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon ser med
tilfredshet p& at Brundtland-regjeringen p§ vesentlige punkter
har endret Syse-regjeringens forslag til statsbudsjett for 1991.
Vi er spesielt glade for at regjeringen har valgt arbeid, milj0,
barn og ungdom som prioriterte oppgaver. En hovedoppgave i den

18
0konomiske politikken er & skape grunnlag for 0kt sysselsetting
og arbeide aktivt for en kraftig reduksjon av arbeidsledigheten,
der siktem&let er en jevn og rettferdig fordeling av goder og
byrder. Grunnlaget for den 0konomiske politikken m& vaere en
baerekraftig utvikling, slik at naturens tSleevne ikke settes i
fare. Oslo faglige Samorganisasjon vil vide.re spesielt st0tte
regjeringens forslag om § opprettholde industrifondet, 0remerkede
tilskudd til etablering av skolefritidsordninger, nei til
privatisering av viktige statsetater o.s.v. Vi forutsetter derfor
at Brundtland-regjeringen sier nei til omdannelse av NSB,
Postverket, Statskraft og Televerket til statsaksjeselskap eller
statsselskap.
Det var ved utgangen av oktober 10.454 helt arbeidsledige i Oslo.
I tillegg var 2.517 personer sysselsatt i arbeidsmarkedstiltak.
Oslo fylke har landets desidert st0rste 0kning i antall ledige
det siste Sret, med 42 prosent, root landsgjennomsnittet p& 5
prosent. Det er 4,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo som nS er
uten arbeid. I landet som helhet var 3,8 prosent uten arbeid.
Langtidsledigheten 0ker fortsatt. Annenhver arbeidsledig i Oslo
har vasrt uten arbeid i over et halvt &r. Stortinget m& derfor ta
et spesielt ansvar for & l0se problemene i Oslo-distriktet.
De borgerlige partienes frams-b0t for & privatisere viktige deler
av offentlig virksomhet, er et angrep p§. velferdsstaten.
Offentlig sektor er arbeiderbevegelsens viktigste redskap i
utviklingen av velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet bygger p&
ideen om at samfunnsgodene skal omfatte alle og brukes av alle
etter behov. Velferdssamfunnet er motstykket til
forsorgssamfunnet. Velferdssamfunnet krever en stor og mangfoldig
offentlig sektor som sikrer fordelingen av fellesgodene.
Privatisering av offentlige oppgaver vil p&f0re brukerne dyrere
tjenester, samtidig som det offentlige tjenestetilbudet svekkes.
Dersom kommersielle interesser f&r utforme tjenestetilbudene,
vris tjenestene mot de av ytelsene og brukegruppene som gir
storst mulig fortjeneste.
Samorg er positiv til forslaget om 3 prosent reell vekst i
kommunesektoren. Dette vil f0re til at kommunene kan bedre sine
tjenestetilbud og 0ke sysselsettingen. I forslaget til
statsbudsjett ligger ogs& betydelig 0kte overf0ringer til Oslo i
form av 0remerkede midler, bl.a. til barnehager, barnevern og
samferdsel. Samorg mener at det er helt n0dvendig med disse
overforingene, og er glad for at de 0remerkes. Samorg st0tter
forslaget om 0kning av Husbankrammene. Det er ogs& positivt at
topprenten i Husbanken foreslSs redusert. Disse forslagene betyr
0kt sysselsetting og reduserte bokostnader. Vi h&per slike tiltak
kan forsterkes.
Fagbevegelsen krever:
* Redusert arbeidsledighet gjennom:

-

0kte investeringer i samferdselssektoren
sterk satsning p& kollektivtrafikken
0kte og bedre utl&nsranamer til Husbanken for boligbygging
0kning i rammer for bygg- og anleggsvirksomhet
avsetninger til opprustning av offentlige bygninger
0kte tilskudd til kommunene
en 0konomisk politikk som gir 0kt ettersp0rsel p& viktige
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omrSder
vesentlig lavere rente
nei til privatisering
forsvar for velferdssamfunnet
0kt satsing p& fo-rskning, utdaiining og annen kompetanseoppbygning
at. kommunene settes i stand til & m0te 0kende behov innenfor
barnevern, barnehager og eldreomsorg
- midler til opprusting av eksisterende varmekraftverk
(Representantskapsm0tet 26. 11)
80-UKERS REGELEN VED ARBEIDSLEDIGHET
Oslo faglige Samorganisasjon krever at det blir gjort noe med
80-ukers regelen for arbeidsledige.
Det har i l0pet av 1990 skjedd en dramatisk 0kning av antall
arbeidsledige som har passert grensen for § f& utbetalt arbeidsledighetstrygd, og derfor blir henvist til sosialkontorene.
I tillegg til den byrden det er & bli arbeidsledig, s§ vil mange
matte gS den tunge vei til sosialkontorene for § f§ penger til
livets opphold. Vi kan ikke akseptere at v&re arbeidskamerater
blir behandlet p& denne mSten, og vi krever a-t en regjering
utgStt fra arbeiderbevegelsen endrer reglene slik at vi f§r en
slutt p& disse uverdige forholdene.
(Representantskapsmote 26 . l'lj. )
LOV OM L0NNSPLIKT UNDER PERMITTERINGER
Oslo faglige Samorganisasjon ber regjeringen gjennon Arbeids- og
administrasjonsdepartementet om § unnta bygge- og anleggsbransjen
fra Lov om l0nnsplikt under permittering. Loven tr&dte i kraft
med virkning fra l.oktober.
Allerede raskt etter at loven har tradt i kraft, ser vi 0kende
bruk av oppsigelser.
Bedriftene uttrykker daglig at hadde ikke loven blitt vedtatt,
kunne man unng&tt. oppsigelser.
Flere firmaer har rullende permitteringer, dette er n& blitt
uaktuelt gjennom de kostnader som bedriftene m& bzere ved at
l0nnsplikt er innf0rt etter 12 ukers permittering.
Bygg- og anleggsbrabsjen har vssrt tappet for fagarbeidere gjennom
flere ar og vbi frykter at "permitteringsloven" vil forsterke
dette problemet,.
Gjennom oppsigelser vil ansatte mis-fce den viktige del av sitt
sosiale nettverk som fagforening og klubb er.
I verste fall vil kon-bakten mellom den oppsagte og
fagforening/klubb opph0re, og medlemmer vil kunne vaere tapt for
fagbevegelsen for all framtid.
(Representantskapsm0te 26.11)
NEI TIL UTFLYTTING OG OPPSPLITTING AV STATENS FILMSENTRAL
Byse-reg.jeringen fremmet i Statsbudsjettet for 1990 forslag om &
lesee. ned Statens Filmsentral og flytte en del av
arbeidsoppgavene til Mo i Rana. De 0vrige arbeidsoppgavene skal
overlates til priva-fce instanser. Nedleggelsen og flyttingen f0rer
til at Oslo mister ytterligere 80 arbeidsplasser og at en viktig
kulturinstitusjon blir borte.
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Statens Filmsen-fcral har gjennom 40 §r ha-fct ansvaret for utl&n og
salg av film til skoler og kulturinstitusjoner i Norge.
Filmsentralen ivaretar ogs& en rekke viktige oppgaver for dem som
arbeider med kortfilm, og har lagt spesiell vekt p& arbeidet med
film for barn og unge i fritid og skole. A legge ned Statens
Filmsentral vil ramme et arbeid som er spesielt viktig i en tid
med 0kende press fra en kommersiell mediekultur.
Oslo Faglige Samorganisasjon vil vise til at s& og si samtlige
brukerinstitusjoner over hele landet har gStt imot regjeringens
forslag om & splitte opp Statens Filmsentral og flytte hoveddelen
til Mo i Rana. Vi vil samtidig understreke at
sysselsettingssituasjonen i Oslo-regioner ikke tilsier at en n&
flytter ut arbeidsplasser. Vi l0ser ikke arbeidsledighetsproblemer i landet ved § flytte arbeidsplasser fra ett distrikt til
et annet, men ved § fore en aktiv nzeringspolitikk og investere i
en offentlig infrastruktur, slik at vi skaper reell vekst og
skaper grunnlag for nye og varige arbeidsplasser over hele
landet.
Oslo Arbeiderparti har i uttalelse 9.10.90 g§t,t imot utflytting
og oppsplitting av Statens Filmsentral. Landsm0tet i NTL har
krevd at Statens Filmsentral beholdes i sin nSvserende form. Det
er derfor med forferdelse vi konstaterer at den nye Arbeiderparti
regjeringen ikke har trukket forslaget tilbake.
Rana faglige Samorganisasjon har i en uttalelse 14.11.90 lagt
press pli regjeringen for at den skal opprettholde forslaget. Det
er beklagelig at de fagorganiserte i Rana mener at man b0r l0se
de store problemene som Rana-samfunnet st&r overfor ved §
oppfordre en Arbeiderparti-regjering til §L ta jobben fra LO'organiserte i Oslo. Syse-regjeringens forslag inneholder ogs§
forslag om privatisering av halvparten av Statens Filmsentral's
virksomhet. Rana Faglige Samorganisasjon burde vaere de siste til
& st0tte et slikt forslag.
Rana har krav p§ v^r solidaritet i en vanskelig situsajon, men
fagorganiserte i Oslo har ogs& krav p& & f§ beholde sine
arbeidsplasser. Oslo faglige Samorganisasjon vil p& det sterkeste
oppfordre Arbeiderpartiets og SV's medlemmer i Kirke- og
undervisningskomiteen S bidra til S stoppe forslaget om &
nedlegge Statens Filmsentral og om & privatisere og splitte opp
Filmsentralens oppgaver.
(Representantskapsm0te 26.11.)
OSLO-BUDSJETTET
Oslo Samorg er bekymret over den dype krise som Oslo kommune's
0konomi er f0rt inn i. Med et totalt oppsamlet underskudd p§ mer
enn 4.000 mill.kroner, og en gjeld p& 8.000 millioner utgj0r
dette en trussel mot byens handlefrihet og levevilkSrene til folk
flest.
N^r byrSdet i budsjettet for 1991 ensidig foresl&r nedskjaeringer,
er byr&dets troverdighet alvorlig svekket. Samorg har merket seg
at. byrSdet i denne vanskelige 0konomiske situasjon velger §
reusere eiendomsskatten! Videre reagerer Samorg pS at kommunen
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frasier seg betydelige inntekter i form av statstilskudd ved §
redusere antall barnehageplasser, redusere undervisningen for
tosprSkelige elever, nedlegge muisikkskolen o.s.v.
Samorg er alvorlig bekymret over den store arbeidsledigheten i
Oslo. Vi kan ikke se at byrSdets budsjettforslag inneholder noe
som kan f0re til at kommunen setter igang aktiviteter. Samorg ber
Oslo kommune vurdere & sette av midler til oppussing og
vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Dette vil kunne gi mange
arbeidsplasser i sektoren bygg og anlegg som har det svaert
vanskelig i dag.
NSr det gjelder byfornyelsesproblemene ber Samorg om at Oslo
kommune n& hjelper til 0konomisk, f.eks. ved & selge eiendommer
billig, evt.gi dem bort til selskaper for & f& i gang fornyelse.
Byfornyelsen er i en svaert alvorlig situasjon, og man kan ikke
regne med at staten skal l0se disse problemene for Oslo.
ByrSdet har i budsjettforslaget forutsatt betydelige
effektiviseringsgevinster. Kommunens viktigste ressurs i
effektivitetsprossessen er kommunens egne ansatte. Da er det
viktig at de ansatte betraktes som medspillere i
effektivitetsarbeidet og ikke som motstandere. Samorg ser derfor
med bekymring p& byrfidets holdning til de ansatte og deres
organisasjoner. Intensjonen i Samarbeidsav-talen (ASU) blir ikke
oppfylt. Dette ser Samorg svsrt alvorlig p&.
Salg og privatisering av etater og bedrifter som g&r med
overskudd virker mot sin hensikt. Oslo kommune m& ogs& kunne
drive forretningsmessig, og ikke la ideologi vaere rettesnoren i
privatiseringsarbeidet.
(Uttalelse overrak-b bystyret 26.11.)

INTERNASJONALT SAMARBEID
NORDISK HOVEDSTADSKONFERANSE
Nordisk Hovedstadskonferanse, den 22. i rekken ble avholdt i Oslo
(St0tvig^hotell_Larkollen) 1.-3-oktober. F0lgende organisasjoner
deltok: Helsingfors platsorganisasjon, Fsllesorganisasjonen i
K0benhavn, LO-distriktet i Stockholms len og Oslo faglige
Samorganisasjon som var representert ved Per Klausen, Finn Hauge,
Wenche Paulsrud, Roy Pedersen og Arne Jensen.
F0lgende
'Aktuelt temaer ble behandlet:
fra hovedstedene" - "Fagbevegelsens organisasjonsmessige
og politiske styrke i hovedstedene" - "Hva er sosialdemokratisk'
0konomisk
politikk?" Innledning ved kommunalr&d Rune Gerhardsen.
'Nordisk^samarbeid
i EF og 0st-Europa-perspektiv" - Innledning"
ved Freddy Blak, dansk medlem av Europa-parlamentet
DELEGASJONSBES0K I SOVJETUNIONEN
I tidsromroet 5.noyember til ll.november bes0kte en delegasjon
bestSende av Per Klausen, Anne Finborud og j0rn Karlsen,
Sovjetunionen etter innbydelse fra samorganisasjonen i Moskva
Programmet som ble gjennomf0rt var samtaler med ledelsen i
samorganisasjonen i Moskva, bedriftsbes0k og samtaler med lokale
tillitsvalgte innenfor ulike bransjer og bes0k til forskjellige
severdigheter.
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Oslo faglige Samorganisasjon
RESULTATREGNSKAP 1990
Regnskap
1990

Budsjett
1990

INNTEKTER:
Kontingenter
1.mai-bevilgning
Diverse inntekter
Pent.einntekt.er

815.278
50.000
4.000
14.181

670.000
50

SUM INNTEKTER,

883.459

723.000

39.579
41.410
16.103
121.363
20.895
2.290
150
17.500
218.403
46.953
74 .284
3 .070
48 .071
34 .826
6 .768
390

50.000
40.000
64.000
110.000

UTGIFTER:
Hovedstadskonferansen
Kurs, konferanser, m0ter
Andre aktiviteter
1 . mai-arrangemeiitet
Arsmelding o.a.trykksaker
Gaver og blomster
Diverse kontingenter
Kontingent til AMO
L0nninger og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskassa
Andre personalkostnader
Kontorhold
Porto
Reise- og diettgodtgj0ring
Rentekostnader
Kontingent til samorg.Akershus.
Bevilgninger
Overskudd

EIENDELER
Kasse
Bank 9001.07.26688 Folio
Bank 9001.69.12025 H0yrente....
Eank 9001.69.07838 Pens j.fond . .
Post.giro 5 19 20 91
Aksjer Oslo Nceringsselskap

-582
54.644
249.869
101.125
6.154
1.000

SUM EIENDELER

412.210

GJELD OG EGENKAPITAL
Kreditorer
Kont.ingent eamorg Akershus
A rbe i d s g i ve ravg i ft
Pensjonsfond
Egenkapital pr.1.1.90.....90122
Overskudd................ 191404
Egenkap i ta1 pr.31.12.90

281.526

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

412.210

8.468
15.000
6.091
101.125

04
05
06

2.500
500
10.000 -/
214 .000
104.000

07
08
09

55.000
55.000

723.000

BALANSE PR.01.01.90

01
02
03

3.000

15.000
3.000

SUM KOSTNADER

Not.er

Z3
Noter:
01
02
03
04
05

06
07
08
09

Restanse kr.144.863 for 1989 innbetalt, i 1990
Se ogsa medlemsstatistikken
Fra Oslo kommune
Kontingent. 1.500 + salg 5 stk.transp.8.mars_ arr.2.50_Q
Nordisk Hovedstadskonf.St0tvik
Fellesannonse Oslo-budsjettet (inn 4.000 )
"Kamp
mot arb.ledighet" (1.592)
Annonse
Arrangementstillatelse Park og idrett (50)
Str0muttak i Studenterlunden (400)
Moskva-delegasjon (18.061)
Arsmelding (14.850)
Trykksaker (6.009)
Kontingent til AMO for 1989 (10.000)
Andel av gjeld AMO (7.500)
Arb.giveravgift + Pensjonskasse
Bedriftshelsetjenesten
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REVISJONSBERETNING FOR 1990
Vi har foretatt revisjon av regnskapene for Oslo faglige
Samorganisasjon.
Arsregnskapet er gjennomglitt og underskrevet i dag. Ettersyn av
beholdning i kasse, og samtidig kontroll av bank- og
postgirokonto er foretatt, og gir ikke grunn til merknader fra
var side.
I balansen star aksjer i Oslo Nseringsselskap oppf0rt med kr. 1.000
Selskapet er konkurs, og aksjekapitalen ma anses som tapt. Vi
anbefaler arsm0tet a avskrive aksjene.
Arsregnskapet gir detaljert. oversikt over anvendelsen av midlene,
og over den 0konomiske stillingen ved Srsskiftet.
Vi tillater oss a innstille regnskapet til godkjenning.
Oslo, 5.mars 1991
Morten Brenna (s)
revisor

Willy Wilhelmsen (s)
revisor

HVA

ER

SAMORG

Oslo faglige Samorganisasjon er en sammenslutning av alle fagforeningene i Oslo, og som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge
Sanorg bestSr for tiden av 195 fagforeninger med 120.300
medlemmer.
I samsvar med LO's lover skal samorganisasjonen:
a) innenfor sitt omrSde og i samarbeid med naerst&ende organisasjoner verne 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 bedrif-fcsliv for derved S
legge grunnlaget for en h0yere levestandard,
e) bist& fagforeningene ved forhandling i tvistesp0rsm&l, avgi
uttalelser til forbund og LO og lede fellesarrangementer for
fagforeningene,
f) medvirke ved innsamlinger, arrangere l.mai og ellers m0ter av
faglig karakter,
g) representere de organiserte l0nnstakere i offentlige institusjoner, innstille p& medlemmer i offentlige komiteer og utvalg

ORGANISASJONEN
Fagforeningene velger 1 representant for hvert pSbegyndte 500
medlem til Samorg's representantskap:
REPRESENTANTSKAP
300 medlemmer
Velger
STYRE
11 medlemmer
Velger
ARBEIDSUTVALG
Leder/nestleder
1 styremedlem
Sekretsren
Leder
KONTORET
Fastl0nnet
sekr/kass.

