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KONTINGENTER TIL SAMORG
Heltbetalende :
Halvtbetalende:

Kr. 2,50 pr. medlem pr. kvartal
Kr. 1,25 pr. medlem pr. kvartal

Som halvtbetalende regnes medlemmer med halv stilling eller
mindre. For pensjonister og andre ikke yrkesaktive betales ingen
kontingent.
Kontingenten innbetales etterskuddsvis hvert kvartal p& ferdig
utfylte postgiroblanketter som dere far tilsendt. Blankettene kan
ogsa brukes i bank.
REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN I SAMORG
Samorganisasjonens representantskap bestar av representanter fra
de tilsluttede foreninger, saledes at foreninger med inntil 500
medlemmer har rett til 1 representant, og deretter 1 representant
for hvert pabegyndte 500 antall medlemmer, beregnet etter
foreningens medlemstall pr. 3 kvartal ( betalende medlemmer ).
Ingen forening har dog rett til mer enn 20 representanter.
ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN
1.
Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak.
Taletiden begrenses til 5 mlnutter f0rste gang og 3 minutter
annen gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og h0yst
1 minutt. For0vrig kan det stilles forslag om ytterligere
begrensning og strek med de inntegnede talere.
2.

Forslag ma 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 pa dagsorden
oppsatte saker, kan ikke behandles.

HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0TET.

INNLEDNING
Oslo Faglige Samorganisasjon har i perioden hatt et h0yt aktivitetsniva.
Arbeidet med bedrede rammevilkar for industrietablering har vsrt videref0rt,
med nasr kontakt med ByrSd Per Klausen og med politlsk ledelse i Naringsdepartementet. Byradet la i mars frem sln naering-smelding, der Oslo Samorg har
vart en viktig premissleverand0r. BAde Samorgs arbeidsutvalg og leder av
nseringsutvalget har deltatt i forberedende m0ter og har hatt uformell kontakt
ora utviklingen av meldinga.
Mange av tankene og forslagene fra Oslo Samorgs egen neeringspolitiske
handlingsplan fra 1989 finnes i Nsringsraeldinga.
Samorg har i perioden ogsa engasjert seg sterkt i arbeidet for a fa til en
antikontraktarklausul bade i Oslo Kommune og i Staten. Samorg fikk Oslo
Kommunes utkast til h0ring og leverte h0ringsuttalelse til Byradet.
Samorgs underutvalg for offentlig sektor har avgitt innstilling om offentlig
sektors rolle. Innstillingen er ute i fagforeningene til h0ring og vil bli
endelig behandlet pa et senere representantskapsmote.
Det nye Samorgstyret la vekt pa a fa til et godt fungerende underutvalg. Pa
bakgrunn av erfaring med LOs ungdomsutvalg nedsatte Samorg sitt eget
ungdomsutvalg med Jan Fredrik Nord som leder. Styret har ogsa satt ned et eget
kvinnepolitisk utvalg i tillegg til de to utvalgene som bade har en
utrednlngs- og ut0velsesfunksjon: nsringsutvalget og utvalg for offentlig
sektor.
Styret har ogsa tatt initiativet til a fa nedsatt et internasjonalt utvalg,
med sarlig ansvar for a f0lge opp saker i tilknytning- til EF og E0S, samt
konsernfaglig samarbeid.
Oslo Samorg var aktivt med i forarbeidet for a fa et AP/SV byrad etter valget
1991. 1. januar 1992 overtok AP og SV i hovedstaden og fagbevegelsen fikk
gjennomslag for kravet om en byrad for nseringsutvikling. Samorg har i perioden
arbeidet for a fa nedsatt et samarbeidsutvalg med de to byradspartiene,
alternativt en komite med hvor av partene.
Byardsleder Rune Gerhardsen og Nsringsbyr^d Per Klausen innledet ora Byradets
arbeid pa representantskapsm0te i deseraber. Uttalelsen fra motet er vedlagt.
Oslo Samorg har i de siste &ra i 0kende grad fungert som en selvstendig
faglig- politisk kraft pa venstresida i Oslo.
Samorg' har ofte mattet ga. aktivt inn i saker der fagforeninger i Oslo har hatt
problemer, ofte fordi sentrale instanser har vegret seg for a fca opp
Oslosaken.
Dette har sarlig vasrt tilfelle for en del industrisaker og andre arbeidsplasssporsmal.

STYRET
Leder
Nestleder
Medlemmer

Varamedlemmer

Observat0rer

REVISJON
Medl.:
Vara:

Narit Nybakk
Roy Pedersen
Anita Krosby
Arnold Langbraten
Bj0rgulv Froyn
Inger Lise Hus0y
Truls Maarud
Anne Finborud
j0rn Karlsen
Inger Marie Stokker
Ase Gulllksen
Anne S0rlie
Torbj0rn Kristoffersen
Bjarne Bonkall
Kjell Brandal
Odd Bach
Jan Fredrik Nord
Nina 0istad
Carl Oluf Bodi

NTL
FF
NKF
FF
NKF
NTL
HK
SL
Arb.m.forb.
DNP
NNN
TD
Norsk Transp.arb.forb.
NJF
NEKF
LOs distr.kontor
LOs ungd.utv.
LOs fam.pol.utv.
AOFs distr.kontor

Willy Wilhelmsen
Ann Marit Johansen
Finn Graf Hansson

FF
HK
NTL

LOs REPRESENTANTSKAP
Marit Nybakk
Repr..
Vara:
Roy Pedersen
TILSYNSUTV.
Leder:
Vara:

HK
FF

FOR LOs DISTR.KONTOR I OSLO
HK
Marit Nybakk
FF
Roy Pedersen

VALGKOMITE
Anne Finborud
Karin Torp
Per Syversen
Ove Engevik
Reidun Aamland Andersen
NJERINGSPOLITISK UTVALG.
Leder:
Ove Engevik
Liv Brynhildsvoll
Medlem
Jorn Karlsen
Britt Bergsund
Age Limbodal
Jan Andresen
Anne Sarlie
Stelnar Karlsen
Karin Torp
Elin Gudmundsen
Thorbjorn Raadlm
Torbj0rn Kristoffersen
Marit Nybakk
Roy Pedersen

SL
HK
NKF
FF
NTL

FF
Grafisk forb.
Arb.m.forb.
FF
FF
TD
FF
HK (til 01.10.92)
NKF
0stlandske vekstsenter
Norsk Transp.arb.forb.
Samorgs styre
Samorgs styre

N^RINGSPOLITISK UTVALG FORTS.:
Tore Larsen
Sekretser

NKF

UTVALG OFPENTLIG SEKTOR
Leder:
Inger Lise Husay
Arnold Langbraten
Nedlem
Truls Maarud
Anne Finborud
Bjarne Bonkall
KJell Brandal
Helge Leithe
Anne Sarlie

NTL
FF
HK
SL
NJF
NEKF
NKF
TD

KVINNEUTVALG
Britt Bergsund
Anne-Karin Braten
Nina 0istad
Ase Gulliksen
Randi Ravik
Lisbeth Nattson Johansen
Kirsti N%ss
Hanne D0lheim
UNGDOMSUTVALG
Leder
Jan F. Nord
Marit Botngard
Kaj Evjen
Frank Dahlstr0m
Anne Catrine Vollen
Ronny Kristiansen
Roar Sylliasen

NKIF
NNN
NNN
NKF
NGF

NKF
HRAF
NEKF
FF
NTL
Norsk Transp.arb.forb
NTL

MEDLEMSSTATISTIKK POR 1992/93
FORBUND/PAGFORENING
TOTALT
ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND
Arbeiderbladets redaksjonsklubb

1/1 BET.

1/2 BET.

65

65

NFATF
Avd. 4 av NFATF
Avd. 30 av NFATF
Avd. 96 av NFATF

2047
173
232

997
143

61
1

NORSK ARBEIDSM. FORBUND
Oslo og omegn Arbeidsm.for.

2550

1100

750

PELLESFORBUNDET
Bekledningsarb.forenlng
Oslo Stein, Jord og Sementarb.for.
R0rleggernes Fagfor.
T0mrer og Snekkernes Fagfor.
Naler og Tapetserernes for.
Blikkenslag. og Taktekk.for.
Oslo Gullsmedarb.for.
Jern og Metall Oslo
Oslo St0periarb. for.
Glassmestersvennenes for.
Isolaterenes Fagfor.
Murernes Union
Murerarb.for.

Inngar i Jern og Metall Oslo
600
1427
680
511
679
932
85
321
690
170
235
Inngar i Jern og Metall, Oslo
1272
3817
9283
35
164
47
81
44
59
240
520
Inngar i Murernes Union

NORSK ELEKTRIKER OG KRAFTSTASJONSFORB,
Elektromontarenes Forening
Heismontarenes Forening
Telefonsentralmont0renes Forening

2094
342
86

1835
342
54

934

754

5209

3272

32

x

15270

5420

5420

x

462
1240
1111

272
665
659

67
221
165

x
x
x

460
219
503
240
287
87

240
219
397
240
287
75

FENGSELSTJENESTEMANNSFORBUNDET
Oslo Fengselsfunksjonserers forening
GRAFISK FORBUND
Oslo Grafiske Fagforening
HANDEL OG KONTOR
Oslo Handel og Kontor
HOTELL OG RESTAURANTARB. FORBUNDET
Oslo Kokkeforening
Hotell og Rest.pers.for.
Oslo Servit0rforening
JERNBANEFORBUNDET
Oslo distr. Kondukt0rfor.
Oslo distr. Kontorpers.for.
Hovedadm. Kontorpers.for.
Banepers.for. reg. 0st
1. Linjevedlikeholds. for.
Bilpersonalets for.

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

JERNBANEFORBUNDET FORTS.:
Stasjonspers. for.
Statsbanenes verkst.arb.for.
Elektropers. for.
Ing. og Mesternes for.

936
1098
245
83

675
573
290
83

KJEMISK INDUSTRIARB. FORBUND
Lilleborg Kjemiske Fagfor.
Nycomed Kjemiske Fagfor.
AL's Kjemiske Fagfor.
Nordox KJemiske Fagfor.
Nycomed avd. 223 av NKIF
Grorud Kjemiske Fagfor.

505
84
114
42
86
20

265
65
77
35
67
20

327
729
159
814
234
389
817
1462
1883
500
500
44
879
760
978
225
294
1038
48
178
587
267
282
611
258
386
1556
773
520
311

144
420
159
651
116
265
434
775
1090
500
360
34
564
760
730
123
217
650
48
90
387
135
123
472
200
242
900
476
373
148

176
460
46
109
161
172
101
254
160
216

109
288
8
64
157
140
48
160
140
164

KONMUNEFORBUNDET
Oslo Havnevesens Pers. for.
Veivesenets Pers.for.
Oslo Komm. Vognmannsfor.
E-verkets Arbeiderfor.
Kirkevesenets Pers. for.
Vannvesenets Arbeiderfor.
Friomradenes Fagfor.
Ulleval Sykehuspers.for.
Oslo SporveisbetJ. for.
Oslo Energis Pers. for.
Renholdsverkets Arbeiderfor.
Oslo Komm. Skorsteinsfeieres for.
Oslo Sporveisarb. for.
Oslo Komm. Rengjoringsass. for.
Statssykehusenes Fagfor.
Oslo Komm. skolefunksj.for.
Akuttetatens Pers.for.
Tekniske etaters funksj.for.
Oslo Komm. R0rleggerforening
Oslo Sporveiers Tekn.arbeidsledere
Oslo Brannkorpsfor.
Oslo Kinobetj. for.
Gaustad Pers.for.
Film og Teatertekn. for.
Hellerud Fagfor.
Oslo Komm. bygg/boligetatens for.
Tjenestemannsfor. v/RSdhuset
Aker Sykehuspers.for.
Oslo og Omegn vaktm.for. •
Baneselskapenes Trafikbefalsfor.
Oslo Sporveiers Kontorpers.for.
Frisorenes Forening
Oslo Komm.tjenestem.lag
Prisnemndas tjenestem.for.
Oslo Komm. Revisorfor.
Pers.for. i Norsk Blindeforb.
Ullern Fagforening
Sunnaas Pers.for.
Kulturpers. Fagforening
Akershus Fylkeskomm. Funksj.for.
Sogn Personalfor.

x
x
x

20

x
x

5

3

x

10

11

100
x
x
x
x
x
x
x
102

200
51

x

49

x
x

200
84
x

17

15
19
40

x
x

x
x
x
x

KOMMUNEFORBUNDET FORTSETTER.:
Manglerud Fagforening
Uranienborg/Majorstua Fagfor.
Ekeberg/Bekkelaget Pers.for.
Grorud Pers.for.
Sagene Torshov Fagfor.
Sondre Nordstrand Fagfor.
Helsfyr/Sinsen Fagfor.
Bjerke Fagfor.
Grunerl0kka Pers. for.
B0ler Pers.for.
Furuset Fagfor.
Bygdoy/Frogner Komm. Fagfor.
Nordstrand Fagfor.
Grefsen/Kjelsas Komm. Forening
St.Hanshaugen/Ulleval Fagfor.
Stovner Fagfor.
Vindern Bydelsfor.
Bidragsfogdens Pers. for.
0stensj0 Bydelsfor.
Romsas KonuD. Pagfor.
R0a Fagfor.
Tannhelsetjenesten Fagfor.
Gamle Oslo Fagfor.
Innvandreretatens Fagfor.

162
253
144
378
620
383
319
360
661
215
707
202
152
183
569
505
116
110
252
168
211
111
455
82

125
175
124
332
392
383
245
200
400
201
631
162
120
145
510
448
100
80
252
154
174
80
400
82

LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Oslo distr.Lokomotivpers.for.

700

320

MUSIKERFORBUNDET
Oslo Musikerforening
Oslo Ballettforening
Norsk Operasangerforbund

990
59
79

610
41
52

N^RINGS OG NYTELSESMIDDELARB.FORBUND
Oslo Margarinarb. forening
Bryggeri og Min.vannfabrikkarb. for.
Sjokolade og Sukkervarearb.for.
M0llearbeidernes for.
NNN avd.31 Oslo
Vinmonopolets Arbeiderfor.
Meieriarbeidernes Forening
Oslo Baker- og Konditorfor.
Tiedemanns arb.for.
Oslo Kj0ttindustriarb.for.
Fellesslakteriets for.

333
1135
1363
107
160
386
500
320
593
359
59

240
915
948
71
87
285
350
200
302
210
40

POSTFORBUNDET
Oslo- og Akershus krets

3200

3200

450
620
915
704
276

380
600
610
653
253

DEN
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP

NORSKE POSTORGANISASJON
Oslo sentrum krets
Postsparebanken krets
Postgiro krets
Postdir. krets
Oslo Postterm. krets

40

x
x
x

168
13
160
118
14
21
18
4

x
.x
x
x
x
x

57

11 X
12
x
x

130
9
27

x
x

x
x
12
x
x
5
42

20
183

x
x
x

8
DEN NORSKE POSTORGANISASJON FORTS.
DNP Oslo vest krets
DNP Oslo nord krets

350
521

330
518

83

15

NORSK SOSIONOM, VERNEPLEIER, OG BARNEVERNPEDAGOGENES FORBUND.
Fellesorganisasjonen i Oslo

2281

1760

TELE- OG DATAFORBUNDET
Avd. Teledirektoratet
TD avd. Oslo

1061
2961

873
1931

23
86

NORSK TJENESTEMANNSLAG
For. 2 av NTL Sentraladm.
For. 4 av NTL Kornforretning
For. 7 av NTL Statens filmsentr.
For. 9 av NTL Utenrlkstj. landsfor.
Statens Vakt- og Varmemesteres for.
For. 25 av NTL Det Norske Travselskap
For. 29 av NTL Lanekassen
For. 31 av NTL Kringkastingen
For. 32 av NTL Stortinget
For. 33 av NTL Distr.utbyggingsfond
NTL Norsk Medisinaldep.
For. 44 av NTL Riksrev.funksj.for.
For. 71/2 av NTL Skatterevisorene
For. 73 av NTL NEVF-NENKO
For. 75 av NTL Statens Legemidd.kontr.
For. 90 av NTL Universitetet
For.100/6 av NTL Meterologisk
For.101/33 av NTL Forsvaret i Oslo
For.103/3 av NTL Trygdekontoret
For.104/2 av NTL Embetskontorene
For.105/2 av NTL Arb. Formidlingen
For.107/1 av NTL Ligningsetaten
For.109/2 av NTL Spesialskolene
For.111/2 av NTL Arb. Tilsynet
For.112/2 av NTL Sivilforsvaret
For.113/3 av NTL Studentsamskip.
For.114 av NTL Kulturinstutisjonene
For.115 av NTL Teknologisk inst.
For.116 av NTL Telemarkforskning
For.117 av NTL Statens IFF
For.118 av NTL Veterincerh0gskolen
For.119 av NTL Statsbankene
For.120/1 av NTL
For.120/3 av NTL Statsnett
For.120/6 av NTL Statskraft
For.62 av NTL Husbanken
For.61 av NTL Norges Bank

3983
88
110
317
184
26
183
1267
260
73
315
176
48
55
24
930
56
576
400
190
303
692
207
32
30
319
226
123
147
1494
132
137
84
66
66
41
64

2885
30
82
287
117
26
140
1090
212
65
269
104
43
38
16
750
56
576
366
190
248
375
207
21
20
276
201
80
147
649
73
123
84
66
66
35
50

500

NORSK SJ0MANNSFORBUND
Oslo avd. av Norsk Sj0mannsforb.

x

x
x
x
x
x
x
x
3
15
3

x
x
x
x
x

30
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

177
2154
916
891

61
1532
750
666

TREINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
Snekker og M0beltapetsererfor.
Borstearbeidernes For.

67
214

18
143

SKOLENES LANDSFORBUND
Oslo Fylkeslag av SL

498

392

114889

74125

TOTALANTALL

80

x
x

2

x

13093

x

Medlemsstatistikken bygger pa innsendte oppgaver fra fagforeningene, og der
vi ikke har fatt inn tall, bygger- vi pa fjorarets rapporter.
De foreninger som ikke har sendt inn oppgave er merket x.

M0TEVIRKSOMHETEN
I perioden har det vart avholdt 16 styrem0ter og styrekonferanse 15.06.samt
arbeidsutvalgsm0ter sa ofte det har vsrt n0dvendig.
20.01

Representantskapsmote hvor tariffoppgj0ret 1992 ble behandlet,
etter innledning av LOs sjefs0konom Juul Bjerke. Mate behandlet
ogsa budsjett for 1993, valg av valgkomite for arsm0te og valg av
1. maikomite.
Tilstede: 99 representanter

24.02

Representantskapsmate hvor LOs organisasjonsstruktur - Mulige
modeller av et fremtidig LO v/ prosjektsekr. Karin Enodd fra LO.
Tilstede: 74 representanter

23.03

Representantskapsmate hvor dagsorden var 1. mai 1992. Mote vedtok
paroler 1. mai samt politisk plattform. 1. maiarrangementet ble
holdt av Samorg alene.
Tilstede: 155 representanter

27.04

Representantskapsmote (arsmflte) hvor man behandlet arsmelding,
regnskap, og foretok valg, samt vedtok en rekke uttalelser.
Tilstede: 136 representanter

15.06

Representantskapsmate hvor man behandlet E0S avtalen og forslag
til LO-kongressen.
Tilstede: 107 representanter

21.09

Representantskapsmote som behandlet EF-medlemsskap.
Tilstede: 156 representanter

07.12

Representantskapsm0te som behandlet byradssamarbeidet i Oslo.
Tilstede: 68 representanter
Valgkoraiteen avholdt 4 m0ter og la fram en enstemmig innstilling
overfor arsmotet. Innen fristen var det kommet inn 28 forslag pa
styremedlemmer.leder og nestleder fra fagforeningene.
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ARRANGEMENTER
1. mai - arrangementet.
1 mai ble arrangert uten at OAP var med pa arrangementet. De tilsluttede
org-anisasjoner var: Oslo SV, Oslo RV, Oslo NKP,
Oslo KU, Oslo SU,
Framfylkingen i Oslo, Unge Pionerer, og en internasjonal avdeling.
Arrangementet ble veldlg arbeldskrevende, da Samorg alene hadde hand om hele
arrangementet.
Hovedparolene var: ARBEIDSLEDIGHETEN EN NASJONAL SKAM - REGJERINGEN HAR
ANSVARET.
JA TIL INTERNASJONAL SOLIDARITET - NEI TIL ET FCAPITALST7RT
EF.
JA TIL ET FARGERIKT FELLESSKAP - VEND RYGGEN TIL
RASISTENE.
Programmet for m0te pa Youngstorg-et var: Oslo Arbeidersangerforbund, Rusel0kka
Ungdomskoprs, Sinsen Ungdomskorps, Tryggve Aakervik, og- taler for dagen ved
Yngve H^gensen LOs leder og Gerd Reinsvoldsveen leder av SV.
Torgmotet og demonstrasjonen samlet ca. 5600 mennesker.
1. mai-dagen ble preget av arbeiderbevegelsens ulike arrangementer med flaggappeller og minneheytidligheter pa formiddagen samt familiearrangementer pa
kvelden. Etter oppdrag fra kommunen ble det avholdt konserter ved de sterre
sykehusene.
KONFERANSER -

M0TER

Konferanse om sysselsetting og nsringspolitikk ble avholdt mandag 16.11. oa
Stortinget. Innholdet i konferansen var: Sysselsettingsutvalgets innstillinghvor Kristin Clemet innledet og punktet: En ny 0konomi for sysselsetting,
hvor Kristin Halvorsen innledet samt punktet: Har Norge en nzeringstrategi ?
hvor Tora Aasland Haug og Per Klausen innledet.
Det var stor deltakelse fra foreningene til konferansen.
Styrekonferanse 15.06 hvor det ble lag-t opp til en strategiplan for styret.

usio Faglige yamorganisas^'on representerer fagbevegelsens
samlede interesser i Oslo og er den eneste Samorganisasjonen som er fylkesorganisasjon. Samorg ma vare en fagiig
pressorganisasjon som tar opp saker bl.a. overfor byradet,
bystyret og Oslo-benken pa Stortinget, i tillegg til a pavirke LO's organer. Oslo Samorg tar selvstendige standpunkter og politiske initiativ pa venstresida i Oslo.
Arbeidsutvalget b0r til enhver tid kartlegge saker av
betydning for fagbevegelsen i Radhuset og i Stortinget og
legge disse fram for underkomiteer,styre eller representantskap.
Oslo Faglige Samorganisasjon vil priorifere f0lgende saker:
Kampen for sysselset-bing og rett
grunnleggende for var bevegelse.
farste prioritet. Rammevilkar for
Osloregionen ma prioriteres, jfr.
politiske handlingsplan.

til arbeid er helt
Denne kampen ma ha
nceringsutvl.kling i
Samorgs narings-

11

Det er viktig & se. p& hvordan folk lever og virker i
Oslo. Skoleverket, barnevernet, sosialomsorgen er
omrader som sliter med underbemanning og er fattig
p& ressurser. Samorg vil ga i bresjen for prioritering
av ressurser til byens vanskeligstilte.
Kollektlvtrafikk
en vlktlg
og milj0 blir ogsa
prloritering, jfr. Sajnorgs nsringspolitiske handlingsplan.
Arbeid mot rasisme og fordommer overfor folk med flerkulturell bakgrunn ma vsre en h0yt prioritert oppgave.
Saxnorg vil fremme en utredning om offentlig sektor og
f0lge
enkeltsaker
kommune,
bl.a.
i
stat
oq
omorganisering og utflytting av arbeidsplasser. Samorg
vil arrangere en konferanse om den offentlige fattigdom
og underbemanningen i kommunale etater.
Styret i Samorg ser det som en organisatorisk hovedoppgave
a bedre kontakten med fagforeningene. Det er lagt opp til
en arbeidsfordeling i styret, slik at det alltid vil vsre
styremedlemmer som dekker de ulike temaer. Opplysninger om
dette vil kunne faes i Samorgs sekretariat.
Blant de tiltak styret akter a gjennomf0re/ kan nevnes:
Det lages et systematisk opplegg for bes0k til
fagforeningene. Siktemalet er at alls fagforeninger som
0nsker det, skal bes0kes f0r sommerferien 1993.
Sekretariatet sender hvert kvartal ut en nyhetsbulletin
med inrormasjon om Samorgs arbeid.
Sainorg
ma
bii
mer
iaformasjonsbrosjyre
fagforeningene.

synlig.
hva
om

Det
utarbeides
en
kan
tiiby
Samorg

Det b0r bli status a vare Sa-morgrepresentant for en
fagforening. Fagforeningen ma bli oppmerksom pa at de
har en Samorgrepresentant, slik at vedkommende kan
dr0fte Samorgsaker pa styre/medlemsm0te i sin forening
og
fremme
i
Samorgs
foreningens
standpunkt
representantskap.
Samorgs politiske betydning kan bare realiseres dersom
de som er valgt til representantskapet er representative for den fagforeningen de tilharer.Representantene ma vare aktivt med i sine fagforeninger, og
vare bindeleddet mellom Samorg og.fagforeningene.
Framnuatet i representantskapet ma bedres. I-nnkalling
til representantskapsm0ter b0r sendes ut 8 uker i forveien og g& bade til Samorg-representantene og fagforeningene.
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Det er viktig a utl0se ressurser hos fagforeningene.
Samorgs representantskap ma fa mer a si. Det er viktig
at sentrale sp0rsmal legges fram for representantskapet.
I
samarbeid med Oslo AOF vil
Samorgstyret vsre
koordinator og stimulator for a 0ke kursaktivlteten
i fagbevegelsen.
Fa til en offensiv ungdomspolitikk med sikte pa a
rekruttere ungdom til fagbevegelsen. Det blinkes ut
enkelte sektorer, bl.a. Posten, Hotell- og Restaurantbransjen/ NNN og Handel og Kontor.
Det nedsettes ajourf0res underutvalg for nsrinq,
offentliq sektor, unqdomsarbeid oq kvinnepolitikk.
Det tas kontakt med Sajnorganisasjonene i de stesrste byene:
Bergen, Trondheim, Stavanger, Troms0, eventuelt ogsa andre
byer - med tanke pa en storbykonferanse om felles probleraer,

ssrlig industriutvikling og en faglig strategi for 90 ara
og Samorganisasjonenes rolle.
Det legges opp en strategi om 0kt forstaelse, solidaritefc
og kameratskap mellom ulike grupper og braxisjer i fagbevegelsen. Samorg ma vsre padriver i saker hvor det kan
vsre
dissens
i
forbundoraarbeidsplasser
ogtilh0righet/lokalisering av industri og offentlige arbeidsplasser.

ENKELTSAKER
Freia - oppk.i0p.
Samorgs arbeidsutvalg la opp til en hektisk m0tevirksomhet for hjelpe klubbene
pa Freia i forb.m. et eventuelt oppkjop. Et mete 05.10. hvor alle klubbene
samt repr. fra LO og Samorgs organer var tilstede, la opp til en strategi for
a m0te dette oppkjgpet. Samorg engasjerte i samarbeid med klubbene en
forretningsadvokat som var spesialist pa slike saker og har senere levert en
fyldig heringsuttalelse til konsesjonsseknaden fra Kraft General Food.
Storbykonferanse.
Arbeidsutvalget begynte tidlig forberedene m0ter med Trondheim, Stavanger,
Bergen, og Troms0, for b legge opp til en storbykonferanse, varen 1993.
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Temaene blir nsringspolitikk, sysselsetting, byfornyelse - gj'eldsofre, og
samferdsel - milj0 - forurensning. Det tas sikte pa & lage felles uttalelser
fra konferansen.
Gjeldskrisa og Byfornyelse i Oslo.
Samorg- mottar Jevnlig henvendelser fra st0ttegruppa for byfornyelsesofre og
besvarer alle brev. Samorg har tatt saken opp bade med Oslo AP, Byr-adet, og
Regjeringen. Temaet settes opp pa storbykonferansen der det planlegges en
uttalelse og videre oppfalging av den.
To_llpos^_Globe.
Oslo Samorg engasjerte seg tidlig i Tollpost Globe - saken, og Samorgs leder
holdt appell for de streikende opp pa terminalen. I den forbindelse uttalte
arbeidsutvalget i Samorg at man ser svsert alvorlig pa en utvikling der fast
ansatte erstattes av vikarer,
deltidsansatte,
innleid personale og
kontrakt0rer. Denne utviklingen undergraver hele vart avtaleverk og dermed den
stabiliteten og tryggheten norsk arbeidsliv tidligere har vaert kjent for.
Veisystemene rundt Kvsrner Energy a/s.
Arbeidsutvalget og nsringsutvalget 1 Samorg har i perioden engasjert seg
sterkt for a sikre at vei anleggene fra Kvsrner slkres for varetransport ved
ombyggingen av transportsystemene ved Ekeberg og Mosseveien. Det har vart
avholdt m0ter bade med Byradet og med Arbeiderpartiets bystyregruppre. Det har
ogsa vsrt jobbet for a bedre tilg'Jengeligheten for de ansatte ved Kvsrner i
forbindelse med stengingen av Stramsveien. Blant kravene har vsrt, en
bussholdeplass og et stoppested pa NSB.
UtflyttinR av Tele-arbeidsplasser.
Samorg jobbet aktivt overfor Stortinget for a minske konsekvensene for de
ansatte ved omorganiseringen av Televerket.
Oslo var ekstra hardt rammet fordi Televerket i tillegg til planlagt
nedbemanning, 0nsket a flytte 175 arbeidsplasser ut av Oslo. Stortinget vedtok
at omorganiseringen skulle gjennomf0res over en betydelig lengre periode enn
forutsatt av Televerket, og at eventuelle bemanningsreduksjoner skulle legges
fram for Stortinget i de arlige budsjettene.
Containerhavn pa Filipstad.
Samorgs arbeidsutvalg og nsringsutvalg har i perioden engasjert seg i forhold
til Radhuset for a sikre den planlagte containerhavna pa Filipstad. Dette sora
en del av Oslo havns rolle i nseringsutviklingen i regionen.
Nydalenutval^.
Samorgleder Marit Nybakk gikk varen 1992 gjennom Spigerverksaken fra 1985 til
1992. Hun sendte i Juni et brev til davsrende Nceringsminister Ole Knapp
vedlagt et omfattende notat om vedtak, lovnader, og komitemerknader om
omstillingen av Nydalen etter nedleggelsen av den skrapbaserte stalproduksjon.
Pa bakgrunn av henvendelser og m0ter mellom Samorg og Naringsdepartementet,
ble det nedsatt et Nydalenutvalg der Ove Engevik representerer Samorg og der
bl.a. Fellesforbundet, de ansatte ved Spigerverket og Oslo Kommune deltar
Infrastruktur i Osloregionen
LO og NHO i de atte fylkene rundt Oslo gikk i 1992 sammen om a utarbeide en
strategi for samferdselsutbygging i 0stlandsregionen.
LOs distriktskontor koblet i Oslo , Oslo Samorg inn i prosjektet. Samorg har
bl.a. deltatt i to konferanser om saken, ved henholdsvis J0rn Karlsen og Marit
Nybakk.

14
NybygK for,Vinmono@^l^t
Samorg arbeidet hasten 1992 for & fa gjennomslag i Regjeringen for at det
relses et nybygg- for Vinmonopolet pd Hasle.
UTTALELSER
Tariffoppgjoret 1992
Arbeiderbevegelsens prioriterte mal er full sysselsetting. Andre viktige mal
er sosial utjevning, omfordeling og en aktiv reforrapolitikk. Dagens store
gjelds- og betalingsvansker rammer farst og fremst smabarnsforeldre. Arets
oppgj0r ma sees i lys av dette.
Situasjonen pa dagens arbeidsmarked har f0rt med seg stadige fors0k pa &
uthule avtaleverket. Derfor er det viktig a styrke arbeidstakernes vern ved
b gjenreise repspekten for hoved- og tariffavtalen. Politiske myndigheter b0r
vise ansvar og ga foran som et godt eksempel.
Fagbevegelsen har tidligere tatt ansvar for den 0konomiske utvikling gjennom
moderate tariffkrav- og oppgj0r, uten at vi har fatt de 0nskede vlrkninger.
Det er flere grunner til dette, bl.a. manglende akonomisk styring og en
fortsatt liberalisering av markedet. Samtidig vil vi tilbakevlse den ensidige
fokusering pa l0nnskostnadenes rolle for konkurranseevnen. Andre forhold er
faktisk langt viktigere. I tillegg viser internasjonale unders0kelser at Norge
har lavere l0nnskostnader enn viktige handelspartnere.
Oslo Faglige Samorganisasjon krever derfor:
*
Regjeringen ma 0ke innsatsen mot arbeidsledigheten.
- ved ^ 0ke investeringene og aktiviteten 1 stat og kommune. dette
betinger 0kte overf0ringer.
*
Kj0pekraften ma 0kes, sserlig for de lavere og midlere inntekter.
- kjapekraften m^ m&les slik at det tas mer hensyn til avgift,
gebyr og renteakning.
- vi ma sikre retten til etterutdanning av medlemmene gjennom
tariffavtalen. Det b0r etableres et nsringsfond som kan sikre det
skonomiske grunnlaget for en videreutvikling av de ansatte.
*
For a sikre lavl0nnsprofil ma individuell lavlannsgaranti og
spesielle lavlonnstillegg til utsatte bransjer tas i bruk som
virkemiddel.
*
Ingen begrensninger/koplinger 1 de lokale forhandlingene.
*
Angrepene pa sykel0nnsordningen ma avvises. Innsatsen b0r settes
inn pa kartlegging av arsaker og forebyggende tiltak. LO ma avvise
alle krav om reduserte trygdeutbetalinger eller karensdager.
*
Ordninger for smabarnsforeldre ma prioriteres. Bade bedre
fravsersordninger
lengere
barns
sykdom,
av
pa
grunn
svangerskapspermisjon og lenger ferie for smabarnsforeldre ma
innga i LOs tariffkrav.
*
AFP-ordningen ma forbedres og skjevhetene rettes opp. De som
benytter ordningen ma fa de samme rettigheter som pensjonister
etter Folketrygden. De ma heller ikke miste sin mulighet til
sluttvederlag ved at de velger AFP-ordningen. Det raa arbeides for
a bedre adgangen til mer fleksible pensjonsordninger.
*
Skatteletten skal ikke regnes med i tariffoppgj0ret. Var
skattelette skal ikke gis til arbeidsgiverne.
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OSLO FAGLIG&SAMORGANISASJON
Politisk uttalelse, 1. mai
De siste tiSrene har vsrt preget av liberalisering av boligmarkedet, deregulering av
fmansmarkedet, omlegging av skattesystemet, innstramningspolitikk med arbeidsl0shet,
offentlig fattigdom og bankkrise som resultat. Vi har f^tt store forsly'eller i levek^r og en
svekket privaykonomi med alvorlige betalings- og gjeldsproblemer for mange. Behovet for
sosialhjelp har eksplodert, antall tvangsauksjoner og innkassosaker vokser sterkt. Oslo
Faglige Samorg krever derfor strakstlltak mot gjeldskrisen og en politikk som gjenskaper
velferdsstafcen.
Arbeidsledigheten - en nasjonal skam. Regjeringen har ansvaret!
Massearbeidsledigheten setter stadig nye rekorder. Dette er en enorm sl0sing av
menneskelige og 0konormske ressurser. Utviklingen mS snus. Arbeid for alle er jobb nr. 1.
Regjeringen har et selvstendig ansvar for S redusere ledlgheten. Vi fmner det helt
uakseptabelt at en AP-regjering f0rer en politikk som gir h0y arbeidsledighet. Oslo faglige
Samorg etterlyser en mer ekspansiv 0konomisk politikk og en nasjonal industri- og
nseringspolitikk som reduserer ledigheten og gir varige arbeidsplasser. Fagbevegelsen mS ta
ansvar for & utvikle en egen strategi som kan gi effektiv styring av investeringer og forbruk.
Mangelen pS en sUk politikk er en av hoved^rsakeiie til at det i dag ikke investeres nok i
produktiv virksomhet.
Myndighetene m^ satse p^ nye arbeidsplasser i offentlig sektor samtidig som det m^
investeres i infrastruktur som bl.a. kollektivtransport, bygg og anlegg. Dette m^ vsere
fundamenter i en mer ekspansiv 0konomisk politikk.
Ja til internasjonal solidaritet - nei til et kapitalstyrt EF!
EFs markedrfllosofi strider mot den sosialistiske grunnide. Oslo faglige Samorganisasjon ser
med stor bekymring pa at h0yrekreftenes internasjonale offensiv har presset fagbevegelsen
over p§ defensiven. En viktig m^Isetning er §styrke europeisk fagbevegelse i kampen mot
kapitalkreftene.
I Samorg er det forskjellig syn pS en E0S-avtale. Det er imidlertid enighet om at avtalen
skal vurderes pS grunniag av de 15 krav LO har stilt. Flere av disse er ikke avklart. Norsk
fagbevegelse yil aldri kunne gi sin tilslutnlng til et avtaleverk som kan undergrave faglige
rettigheter med sosial dumping som resultat. Myndighetene ma s^rge for et lovverk son-i
hindrer utenlandske finnaer a underby norske l0nns- og arbeidsvilkar i konkurranse om
oppdrag i Norge. Loyverket mS sikre fagbevegelsen aksjonsmuligheter.
EFs Maasfa-icht-vedtak om en 0konomisk og monetar union, vil komine i veien for det
alleuropeiske perspektivet som n^ b^de er mulig og n0dvendlg. Siktem^let bak vedtaket om
en EF-union vil f0re til en europeisk splittelse hvor det rike Europa CEF) vH bygge murer
mot Europas fattige land og vil komme i veien for europeisk solidaritet.
Ja til et fargerikt feUe&skap - snu ryggen til rasistene!
Rasister og nazister star mer og mer Spent fram med sitt avskyelige budskap. Det er en
skremmende utrikling som m^ stoppes. Vi m^ slS tilbake mot angrepene pS v&re
medborgere med flerkiilturell bakgrunn. De fredelige demonstrasjonene i Brumumdal og
Oslo der store folkemasser viste rasister ryggen er eksempler p5 hvordan vi p& en verdig
m^te kan mobilisere for solidaritet og rnennps^pvprrf
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UTTALELSER - PRESSEMELDINGER

Gebyrer for bruk av l0nnskonto.
Fagbevegelsen i Oslo gar sterkt imot de tankene man har gjort
seg i bank- og arbeidsgiverkretser, og som gar ut pa at l0nnsmottakerne skal palegges gebyrer nar de hever l0nna si fra
l0nnskontoen.
D.en gangen ordningen med l0nnskonto ble innf^rt/
var forutsetningen at den skulle vsre gebyrfri.
Dersom pastanden om at systemet er bli.tt for dyrt for bankene
skulle vsre korrekt/ vil ansvaret for a finne l0sninger inatte
ligge hos arbeidsgiverne. L0nnsmottakerne er verken villige
eller i stand til a ta den belastningen innf0ringen av gebyrer
vil medf0re.

Overtidsarbeid/dobbeltarbeid.
Den siste tida har det kommet mer eller mindre-uortodokse
utspill om hvordan man lettere vil kunne fa. bukt med den 0kende
arbeidsledigheta. En rekke av de ideene som er blitt lanserfc
pa arbeidsgiver- og politisk hold, har vsrt uspiselige for fagbevegelsen. Samorg i Oslo har tidligere uttalt at det vil vsre
et viktig element i kampen mot arbeidsledigheta a 0ke
aktiviteten over offentlige budsjetter.
I tillegg ma det vsre et naturlig krav fra fagbevegelsens side
at bruken av overtid/dobbeltarbelde blir sterkt begrenset. Vi
haper at partene i arbeidslivet vil lykkes med a komme frem til
forpliktende avtaler om dette.

Arbeid fremfor uf0retrY'gd_
I tillegg til at arbeidsledigheta stadig 0ker, er det stadig
flere som p.g.a. yrkeshemming blir utst0tt fra arbeidslivet.
Det er i dag ca. 235000 uf0retrygdede, d.v.s. 10% av
arbe'idsstyrken.
Tallet vil 0ke med 8-9000 pr. ar hvis man ikke
far bremset veksten.
I de siste ara har det vart en klar tendens til a uf0retrygde
arbeidstakere uten forutgaende fors0k pa attf0ring'. Kravet om
gjennomf0rt attf0ring er en illusjon sa. lenge tilbudet ikke er
tilstrekkelig bade hva gjelder internt i bedriften og ved andre
tiltak.
"Oslo faglige Samorganisasjon henstiller til
partene i
arbeidslivet og etterleve det ansvaret de har for attf0ring."
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Forsvar postfolks status som statst-ienestemenn.
Postverket har nylig vsrt gjennom en st0rre 'omorganisering hvor
bemannirigsreduksjon ofte har blitt nevnt.
Dette har skapt stor
uro og usikkerhet.
Forslaget om opprettelsen av Norges Postbank har ogsa skapt
grunn til uro.
Arsm^tet i Oslo Samorg. gar i mot forslaget om at de tilsatte j.
Postgiro og Postsparebanken skal miste sin status som
statstjenestemenn.
I og med at Postverket fortsatt vil vsre eiere, og personalet
kan brukes i alle enheter, ser vi det som en darlig l0sning at
de ansatte blir underlagt 2 forskjellige regelverk.
Dette vil
ogsa ga ut over arbeidsmilj0et, da personalet vil f0le en stor
usikkerhet i forhold til bl.a. oppsigelser.
»

UTTALELSE FRA ARSM0TET I OSLO FAGLIGE SAM..ORG 27.04.92
Nei til fremmedhat.
Den siste tidas angrep pa. vare nye landsmenn er skremmende og
virker som et gufs fra 30-40 arene.
Stor arbeidsledighet/
spesielt blandt unge mennesker, har fa.tt frenunedhatet til a
blusse ppp. Nynazistlske og rasistiske organisasjoner har stor
vekst, ba.de i Norge og ellers i Europa, og vi ser med stor
frykt pa denne utviklingen.
Oslo Samorg. tar sterkt avstand fra slike holdninger.
Vi ma
ikke glemme at va.re nye venner/kollegaer er en stor ressurs
ba.de for oss som enkelt individer og for samfunnet.
Vi har mye
a. lare av hverandre.
Det er mange myter ute og gar om va.re nye landsmenn/ og Oslo
Samorg. ser det som en viktig oppgave for fagbevegelsen a
avlive disse.

NA;RINGSPOLITISK UTTALELSE
Oslo faglige Samorganisasjon satte tidligere igang et arbeid med
utarbeidelse av industrpolitisk handlingsplan.
Jern- og Metall Oslo mener fortsatt at den handlingsplanen er
god og regner selvfolgelig med at-den er tatf inn i Radhuset.
Men skal en kunne fa gjennomfert sa mye som mulig av denne plansn
ma ogsa fagbevegelsen i Oslo prioritere dette og vsre bade en
padriver og statte for vare folk i det nye byradet.
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UTTALELSE FRA ARSM0TET I OSLO FAGLIGE SAM.ORG 27.04.92
Oslo Faglige Samorganisasjon vil bl.a. pa. bakgrunn av dommen
mot R0rleggernes Fagforening i Oslo, krev at savel statlige som
kommunale myndigheter na er sitt ansvar bevisst, og gj0r noe i
forhold' til det stadig omseg-gripende snuskeriet som foreg&r i
byggebransjen.
Den mangel pa respekt for lovverket som idag-gj0r seg gjsldende
innenfor sfcore deler av bransjen, vil f0re til at de som 0nsker
a. drive seri0s nsringsvirksomhet vil matte nedlegge sin
virksomhet.
Dette vil ikke Oslo Faglige Samorganisasjon finne seg i.
Os.lo Faglige Samorganisasjon har i en arrekke ta.tt opp den
uheldige utvikling som byggebransjen har kommet i.
Vi krever na at politikerne kommer pa banen.
Det er av avgj^rende betydning at det gjennomffzires lovendringer
som fjerner det ^konomiske innsitament ved kontrakt0rvirksomheten,
Hovedentrepren0r ma gj0res ansv-arlig j- forhold til underentrepren0rer. Den ulovlige arbeidsutleien ma stoppes, og det m&
reageres mot de som bryter skattelover / regnskapslover og aksje
loven.
De som ikke innbetaler sine skatter og avgifter skyver byrdene
over pa andre, og det ma ikke tillates at disse bedriftene
fortsatt far oppdrag for offentlige el ler private byggherrer.
Vi krever respekt for lov- og avtaleverket.
Oslo Faglige Samorganisasjon mener det er av avgj^rende
betydning at stortingsrepresentantene har rett til a fremme
viktige prinsippielle saker uten a. bli m0tt med trusler og
s0ksm&l.
Oslo Faglige Samorganisasjon vil understreke afc det haster mA a
fs. gjenninnf0rt reinslige forhold i byggebransjen.
VI.KREVER HANDLING NA!

80 UKERS-REGELEN.
Vi reiate i fjor krav om at 80 ukers-regelen skulle fjernes og
trygden akes £ra 0,2 til 0,3 %. Det forate har det skjedd noe'
med. 80 ukera-regelen er ikke fjernet, men en dispenaasjonshjemmel i Folketrygdena S 4-4 er foreslfitt, alik at den
enkelte kan £& arbeidaledighetatrygd i .13 uker
pd spesielle
vilkfir. Etter diaae 93 uker reduseres trygden og nye
..karensdager oppatfir. Dette er ikke i tr5d med vdre krav om en akning
av atanaden fra 0,2 til 0,3 % fr-a 1. dag og er et enda
viktigere krav i dag.
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FORBY KONTRAKT0RVIRKSOMHETEN
Aramate i Oslo Faglige Samorganisasjon vil kritiaere det
nyvalgte byrfidet £or at det fortsatt ikke er vedtatt en
akikkelig anti-kontrakterklauaul for Oalo Kommune.
Det er nfi g&tt adakillig tid siden Bergen Kommune fattet
det a&kalte "Bergenavedtaket" mot kontraktorer p& komjnunale
proajekt. Mange kommuner har fattet liknend^ vedtak, og
Oalo Kommune er i ferd med & bli hengende etter utviklingen
i'reaten av landet.
Detfca kan ikke et byrfid som i ator grad er u-Lg&tt £ra £agbevegelaen vsere bekjent av.
Arsmotet i Oalo Faglige Samorganisaajon krever derfor at
det umiddelbart treffea tiltak i retning av en antikontraktorklauaul. som er bedre enn "Bergensvedtaket."
Et umiddelbart mete med de bererte fagforeninger og de nevnte
inatanaer burde vare rimelig krav over£or et "arbeiderbyrSd",
dersom byrSdet anaker & ha tillit blant industriarbeiderne
og deres fagforeninger.

GJELDSKRISEN.
Bankkrise og statena redningsaksjon overfor bankene hay
forelepig koatet ataten flere titalls milliarder. Det mfi
imidlertid reisea aparsmai ved at regjeringen velger &.
overfeire gigantsummer til bankene, samtidig som stotten til
husholdene er symbolak. Antall huahold med gjeldsproblemer
er ansl6tt til 120.000. Regjeringens forslag til statsbudajett tok bare aikte p& & viderefere de svart magre
ordningene aom ble innfart i revidert statsbudsjett i v&r.
Det ville inidlertid vart rimelig og antakelig ogsd samfunnsekonomisk lannsomt & satse mer pd de husholdene som er i
gjeldakriae. Et mulig tiltak er & gi overgangsordninger i
forbindelae med akattereformen i 1992. Et slikt tiltak ville
hjelpe dem som aliter ned problemer som akyldes haye l&n til
normale Ifineformai aom bolig og studier.
Dette vil ha gode effekter fordi det vil aette huaholdene
i atand til & klare aeg aelv og ikke maaseprodusere klienter.
I tillegg ville en alik ordning aignaliaere at politikerne tar
henaynet til atabile rammevilk&r alvorlig. Om politikerne
aignaliaerte en slik reapekt for hensynet til forutaigbarhet
og stabilitet i ramaevilkdr, ville det ha god effekt p&
inveateringalyaten.
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Det bar oga3 vurderea hvorvidt staten skal opprette et statlig
garantifond som kunne garantere £or en del av eller hele l&net
£or huahold i gjeldakriae. Staten ville med en slik ordning
reduaere bankenea riaiko. De som mottok garantier i en slik
ordning burde derfor kunne £& lavere rente, aiden bankenea
risiko. ville bli reduaert. Samtidig ville hele Ifinet eller en
del av det ogafi foravinne fra bankenea tapaportefalje fordi
bankene ffir en garanti aom begrenaer tapamulighete^ie.
Araaken til folka betalingsprobleTner er flere, men den
viktigate er uten tvil arbeidaledigheten. Regjeringena avar
p& dette er & fremme forslag om en ordning aom akal gjelde/
omfatte £ra £em til ti tuaen personer og ikke akal gjelde
peraoner med kortvarige betalingaproblemer a& aom arbeidsledige. I klartekat forteller det Oalo Faglige Samorganiaaajon at regjeringen ikke oppfatter arbeidaledigheten og
konaekvenaan av dette som aitt anavar.
Det er behov for en r&kke tiltak p& kort og lang aikt. Det
viktigate er & hjelpe de med akutte problemer og
barnefamiliene. 0kt akonomiak rfidgivning kan vaere til ator
hjelp, aarlig med tanke p& & forebygge problemer, men egne
tiltak mfi retfcaa inn mot de aom allerede har alvorlige
problemer. Likea^ n& tiltakene tilpaaaes den enkeltea
aituasjon.
Husbanken
de aom er
og lavere
aukajoner

v\& brukea mer aktivt og refinansiere de l&nene t.il
1 gjaldakriae med f.eks. endret krav til sikkerhet
rente. Huabanken mfi stoppe utkastelaer og tvanga'
aom har ain firsak i gjeldakriaen.

Det mfi innfares moratorium p& innbetaling av avdrag og renter
p& Huabankl&n hvis ISntaker blir arbeidslos eller g&r gjennom
andre livskriser aom avekker tilbakebetalingsevnen betydelig.
Staten mS ta risikoen for tap pd utl&n nSr det gjelder alle
typer Huabanklfin.
Ordning for gjeldsaanering mfi iverkaettea i lepet av sommeren
Det m& innfores obligatorisk mekling mellom de berarte parter
far en bolig kan aelges p& tvangsauksjon.
Husbanken beir fS en egen avdeling for folk ined
betalingsvansker.
Det mS etableres et starre antall goda utleieboliger i
offentlig regi, med aubaidierte hualeier.
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LOa ORGANISASJONSPROSJEKT
Oslo Faglige Samorganisasjon ansker en sterkere fagbevegelse
aom gjennom demokratiake og deaentraliaerte proseaser ever
innflytelae og utleaer jnangfold og aktivitet. Vi onaker en
revitaliaert organiaaajon med legifcimitet samt £aglig og
politisk innflytelse overfor myndigheter og arbeidagivere,
lokalt og aentralt.
LO stSr overfor atore utfordringer. Pfi den ene siden er
behovet for flere yrkesaktive medlerajner og ekspanajon i
utradiajonelle yrkesgrupper av avgjorende betydning dersom
LO oga& i framtida skal vare landets atarste og mest slagkraftige arbeidatakerorganisasjon.
P& den andre side er det viktig at nytteverdien av LOinedlemskapet blir mer fipenbar og aktuell for medlemmenes
lanna og arbeidavilkfir. 0kt jnedlejnsaktivitet lokalt og
kvaliteten pfi dette arbeidet vil vare LOs hovedutfordringer.
Det vil innebsre en nedbygging av LO aentralt til fordel for
lokale organiaaajonaledd. Dette mfi leggea til grunn for valg
av ny organisaajonsmodell.
Et vesentlig problem for arbeidstakerorganisasjonene er at
uorganiaerte oppnfir samme lenns- og arbeidsvilkfir aom organiserte. Medlemakap i LO m& derfor gjeres mer attraktiv.
Gjeldende medlemsskapsfordeler er ikke tilstrekkelige og har
trolig liten betydning aom organisaajonsmotivering.
Medlemagoder kan spille en rolle for ytterligere rekruttering
innenfor tradiajonelle omrdder. Dette viktige er imidlertid
& organiaere nye yrkeagrupper.
Det er viktig & finne fram til laaninger aom oker v§r faglige
atyrke, og gjennom en flatere organiaasjonsatruktur ©ke
medlemsinnflytelaen- og identiteten. LOa hovedinfilsetting er &
bedre inedlemmenea arbeids og lonnaforhold. Samorganisasjonene
kan bidra til dette og m.6. beholdes. Derfor trenger vi en
organiaasjon med aktive og engaajerte medlemmer og heyt kvali
fiaerte tillitsvalgte og derfor m& rettigheter for faglig
arbeid og de tillitsvalgtes opplaring bli bedre.
En ator avakhet ved organiaaajonadebattens opplegg er at de
ikke beakriver LOa framtidige faglige og politiake
utfordringer. Ingen av de rire akiaserte modeller imotekommer
v&re krav.
Deraom markedakreftenea framgang fortsetter pfi bekoatning av
politisk atyring vil fagbevegelaen komine i klemme fra to
kanter. Det vil p& den ene aiden bli vanakeligere & n& fram
med politiake krav, som f.eks. arbeidaledigheten og forsvaret
av aykelannaordningen. P& den andre siden har vi arbeidagivernea akte innflytelae. Gjennom de senere &rene har man
kunnet ae tendenaer til avekkelae av prinaippet om landaomfattende overenakomater og at fagbevegelaen atdr atadig
avakere ruatet til & mate de mange og okende tilfeller av lov
og tariffbrudd.
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'utfordringer
Diaae
liaaea ikke ved 6 organiaere flere "mini-LO
som £.eka. gjennom dannelaen av Felleaforbundet. En alik
organiaering fjerner fagidentiteten, fanger ikke opp
forakjeller og kan reduaere valgte organera evne til & lede.
Skal vi lykkea med de nye utfordringene m& vi £S til en
arbeidadeling innen de ulike organiaaajonaleddene. LO aentralt
mS styrke sin ekonomiake og juridiske ekapertise. En helt
aentral rolle for LO er & foravare Arbeidsmiljaloven og andre
lovbeatemte rettigheter, aamt S eve innflytelae overfor
regjering og Storting. Skal vi lykkea i dette m& vi i langt
atorre grad forklare bakgrunnen for atandpunkter overfor
opinionen. Dette er viktig bfide for & aikre medlemmera
foratAelae og & skaffe allianaer.
Mange av vfire m&l krever politiake losninger. Derfor er
faglig/politiak aamarbeid av avgjcarende betydning. Det
viktigate er at LO opptrer som en troverdig og uavhengig fagbevegelae og aaker aamarbeid og innflytelae £or & ivareta
medlemmenes intereaaer pfi beat jnulig m&te.
Mye tyder pA at folka yrkeaidentitet vil bli atadig aterkere
og at LO-tilknytning p& grunn av verdimeaaige atandpunkter
er avtagende. Det er derfor viktig at vi i en framtidig
organiaaajonamodell ivaretar yrkeaidentitet og imatekommer
yrkesmeaaige behov. Det er f.eka. viktig at modellen har en
forbundsorganiaering som gjor det mulig fi ta vare pfi
landsomfattende overenskomster. For & kunne vare pS offensiven
overfor de atore atrukturendringene aom er p.& gang, er det
nodvendig & bygge opp ekapertiae og S aamle reasurser p&
forbundaplan. Yrkeafaglig opplaring og videreutdanning m& £&
en bredere plaaa i atudie- og aktivitetstilbud. Forbundenes
og lokale organisaajonaledda anavar for opplaring m& atyrkes.
I debatten om LOa framtidige organiaering har ©kt
desentralisering kommet klart til uttrykk. Dersom
fagbevegelaen med en slik linje akal unngfi oppamuldring og
desorganiaering mfi oga& reaauraer, virkemidler og
ansvarsdeling gjennom avtaleverket deaentraliseres. Vi ©nsker
§ gi grunnplanet akt innflytelse og det bor i likhet med
Sverige innfares en medbestemmelaeslov.
Qkt internaajonaliaering aetter fagbevegelaen overfor store
utfordringer. LO m& atyrke aitt internaajonale engaajement
i EURO-LO og forbundene mfi ha hyppigere kontakt med sine
branajeorganiaaajoner. Videre m& de lokale fagforeningene
og klubbene gia atorre mulighet for kontakt og aamarbeid p&
tvera av landegrenaene.
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GJELDSKRISEN

Bankkrise og statens redningsaksjon overfor bankene har forel0pig
kostet staten flere titalls milliarder.
Det ma imidlertid reises
sp0rsmal ved at regjeringen velger a overf0re gigantsummer til
bankene/ samtidig som st0tten -fcil husholdene er symbolsk.
Antall
hushold med gjeldsproblemer er anslatt til 120.000.
Regjeringens
rorslag til statsbudsjett tok bare sikte pa a videref0re de svsrt
magre oraningene som ble inni0rt i revidert statsbudsjett i var.
Det ville imidlertid vart: rimelig og antakelig ogsa samfunns0Xonomisk lannsomt s. satse mer pa. de husholdene som er i gjeldskrise.
Et mulig tiltak er a gi overgang-sordninger i forbindelse med skattereformen i 1992.
Et slikt tiltak ville hjelpe dem som siiter med
problemer som skyldes h0ye lan til normale .laneformal som bolig og
studier.
Dette vil ha gode effekter fordi dst vil sette husholdene i stand til
a. klare sec selv og ikke masseprodusere klienter.
I tillegg ville en
slik ordning signalisere at politikerne tar hensynet til stabile
rammevilka.r slvorlig.
Om politikerne signaliserte en slik respekt
ror hensynet til forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkar/ ville
det ha god effekt -aa investerinaslvsten.
Det b0r ogsa. vurderes hvorvict sta.ten skal o-oQret-te e' statlic
c-arantifond som kunne garantere for en del &v eller 'hele la.net for
hushold i gjeldskrise.
Staten ville med en slik ordnina redusere
Dankens risiko.
De som mottok garantier i en slik ordning bu'rde
cierfor kunne fa lavere rente/ siden bankenes risiko ville bli
reausert.
SamtidiCT ville hele lanet eller en del av det ocrsa
zorsvinne fra bankenes tapsportefelje fordi bankene far en garanti
som begrenser tapsmulighetene.

Det er f0rst og fremst to hovedarsaker til at folk har betalingsNoen klarer ikke a betale sine regninger fordi gjelden er
problemer.
ror stor.
Ikke minst gjelder dette alle de som er rammet av heye
kostander ved byfornyelsen.
Andre klarer ikke sine forpliktelser
fordi inntekten er falt bort eller er for liten/ som f.eks. arbeidsledige og eneforsargere.
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Det er behbv for en rekke tiltak pa kort og lang sikt.
Det viktigste
er a hjelpe de med akutte problemer og barnefamiliene.
0kt 0konomisk
radgivning kan vare til stor hjelp/ ssrlig rned tanke pa a forebygge
problemer/ men egne tiltak ma rettes inn mot de som allerede har
alvorlige problemer. Likesa ma tiltakene tilpasses den enkeltes
situasjon.
Husbanken ma brukes mer aktivt og refinansiere lanene til de som er i
gjeldskrise med f.eks. endret krav til sikkerhet og lavere rente.
Husbanken ma. stoppe utkastelser og tvangsauksjoner som har sin arsak
i gjeldskrisen.
Husbanken b0r fa en egen avdeling for folk med
betalingsvansker.
Det ma innf0res obligatorisk mekling mellom de ber0rte parter f0r en
bolig kan selges pa. tvangsauksjon.
Ordning for gjeldssanering ma iverksettes i l0pefc av sommeren.
Defc ma bygges flere leieboliger.
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UTTALELSE OM E0S AVTALEN
Oslo Faglige Samorganisasjon oppfatter E0Savtalen som et skritfc
pa vegen til EFmedlemsskap. Argumentene mot E0Savtalen er bade sv
politisk og .faglig karakter. LO satfce fram 15 krav til en E0Savtale
og det er sterkt beklagelig at LO ikke gir noen klare signaler omkri
oppn^else eller ikke for disse kravene. En deltagelss i E0S vil
til'passe norsk arbeidsliv til felles regler innenfor EOSomradet.
Det ble ikke forventet at alle LOs krav skulle bli innfridd. Det vil
alltid vare prutningsmonn i slike krav. Men noen s-v LOs ;<rav er av e
slik karakter at de ikke kan fires pa.
Ett eksempel er kravet om at "sosial dumping" i}cl<e skal vsre mulig.
Slik E0Savtalen n^, ser ut er de-t fullt mulicr for utenlandske
bedrifter a operere pa det norske markedet med Isnnsavtaler frs
hjemlandet i tre maneder.
Dette vil utkonkurrsre norske bedrirter. Dersom det stscicre kravet
om at. alt s7<al vsre billigst. mulig, vil ikke norske bedrifter ha
noen sjanse med sine miljo- og ar'oeidskrav. At sosisl duraping olir e-t
pro'blem innremmes ogsa idag av E03tilhengerr.e. Man tror £t detts
ks.n takles ved at Stortinget i lovs form 'bestemner Isnnsnivaet
i Norge. Dette mener vi vil vsre megst fralig for framtidig racr,
fore'ningsarbeid. Det vil fsre til en sve^Xelse av savel lonnsni.va scm fagorganisasjon. 2t annet problsm med EQSavts.len er 2-:
norske myndighefcsr gir fra seg styrings^uligheter i stor grad,
Alt vesentlig av lover oc? recrelverk 'olir beste^^. av" Kommisjonen i
Brussel. Eksemoelvis vil vi ikka ha rr.ulicheTier til £ orioritsrs
norske interesser ved hjelp av konsesjons'bestsmsielssr. Vi :<on3r£C5rer
videre at en hap.delsav^ale ined EQSotnradet. pa linje ^.ed dagens
handelsavtale med 3F, er fullt ut tilfredsstillende for fagorganisas^onen.
Vi oppfordrer til.omfattende faglig motsiand mot S0Savtalen. Spesielt
in^ en avvise all skremselspropaganda ora folgene av i sta utenfcr.
Denne propagandaen har lika lite for seg som den hadde i 1972.
Pit grunn av de negative virkningene Eflsavtalen vil fa./'anbefalsr
Oslo Faglige Samorganisasjon at Stortinget ikke godkjenner avtaLen
og at LOs Representantskao sier nei til E0S.

26

UTTALELSE OM NORGE OG EUROPA
Den nye
Etterkrigstidas blokkdeling av Europa er over.
utviklingen i Europa gir nye muligheter, men har ogsa skapt nye
problemer. Gamle konfllkter blusser opp. Milj0problemene er
formidable og den nye markedsokonomien skaper store sosiale
skiller, 0kte spenninger og hoy arbeidsl0shet. Mange land er pa
vei mot 2/3-dels samfunn.
Det er viktig at fagbevegelsen i Europa aktivt bidrar til en
utvikling som sikrer utjamning og solidaritet i hele Europa.
Arbeiderbevegelsen i Norge og Norden ma se det som et ssrskilt
ansvar a motvirke de tendenser til nedbygging av offentlige
velferdstilbud og markedsliberalisme i 0st Europa.
Demokratibygging, fagorganisering og opplcerlng i den nordiske
velferdsmodellen blir en viktig oppgave.
Sterke
de
liberalistiske
str0mninger
svekker
styringsmekanismene over hele verden.
Det har
tyngdeforskyving fra samfunns0konomisk styring i
markeds- og konkurransebestemte l0sninger.

offentlige
skjedd en
retning av

For arbeiderbevegelsen er det en hovedoppgave a bekjempe
markedsliberalisme og gjenskape mulighetene for planmessig
styring av 0konomi og nseringsutvikling.
A fa flere i arbeid er det enkelte lands ansvar. Likevel vil
politikken i vare naboland i 0kende grad pavirke vare muligheter
til a drive en aktiv naringsutvikling. Dette gjelder uavhengig
av hva slags tilknytning Norge velger til Europa.
EF star for en markedsliberalistisk politikk, i strid med fagbevegelsens interesser og malsettinger. Likevel finnes det ikke
noe valg mellom isolasjon og samarbeid. For a sta i mot en
negativ utvikling ma fagbevegelsen samarbeide pa tvers av
landegrensene ba.de i og utenfor EF,
og i all-europeisk
Det
ma
utvikles
nye
allianser
perspektiv.
pa tvers av
tradisjonelle skillelinjer bade nasjonalt og internasjonalt.
Norsk fagbevegelses mulige bidrag vil vasre st0rst hvis Norge ikke
blir medlem av EF. Oslo Faglige Samorganisasjon sier nei til
norsk medlemsskap i EF.
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UTTALELSE
FORSVAR FELLESGODENE
De siste arene med stadig 0kende ledighet, spekulasjon framfor
produktiv virksomhet og manglende politisk styring, har gitt NHO
det politiske initiativet framfor LO.
De fagorganiserte har opplevd l0nnsmoderasjon, h0y renter, 0kte
egenandeler i helsevesenet og stigende avgifter pa statlige og
kommunale tjenester.
LO ma ga imot nye tiltak som ensidig rammer de ansatte, ogsa
fordi det vil skape enda mer aggressive arbeidsgivere.
Oslo Faglige Samorganisasjon motsetter seg regjeringens forslag
om a fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag.
Vi erkjenner at landet er inne i en alvorlig krise.
Nettopp derfor er det viktig a finne fram til tiltak som monner
for a redusere den altfor h0ye ledigheten.
Oslo Faglige Samorganisasjon er forn0yd med at regjeringen vll
senke arbeidsgiveravgiften og gi andre avgiftslettelser.
Det ma ogsa gjelde for konkurranseutsatt offentlig virksomhet.
Samtidig har store deler av det samme nseringsliv nylig spekulert
mot den norske krona i milliardklassen.
Det er n0dvendig at regjeringens tiltak falges opp med krav til
arbeidsglverne om 0kte investeringer og nyetableringer for a
skape arbeidsplasser. Tiltak som begrenser arbeidsgivernes bruk
av overtid samt utbytteregulering ma fremmes.
Stortinget oppfordres til ved budsjettsalderingen ikke a foreta
nedskjceringer eller fjerne patenkte investeringer som kan gi
arbeidsplasser.
Oslo Faglige Samorganisasjon mener at momsen ma differensieres,
slik at n0dvendige forbruksvarer far lavere moms enn luksusforbruk. 0kt moms vil bety ytterligere inndragelse av kj0pekraft
og dermed bidra til 0kt ledighet. Oslo Samorg st0tter forslaget
om 0kt toppskatt, som innebserer en riktig fordelingsprofil.
Oslo Samorg konstanterer at kriseforslaget gj0r LOs st0tte til
Kleppeutvalgets innstilling uaktuell.
Oslo Samorg oppfordrer andre Samorganisasjoner og fagforeninger
til a reagere mot den foreslatte momsh0yningen og fjerning av en
fridag.
Oslo Samorg krever at LO gar mot de delene av Regjeringens krisepakke som vil bety nok en forverring av arbeidsfolks 0konomi.
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BYRADET MA SKAPE BEVEGELSE PA ET
ALTERNATIV.
Oslo Faglige Sajnorganisasjon og resten av fagbevegelsen
i hovedstaden, tok aktivt del i valgkampen som f0rte fram
til dagens AP/SV-byrad.
Ut fra dagens bystyreflertall er det ikke andre
byradsalternativer som bedre kan im0tekomme viktige krav fra
byans befolkning og de fagorganiserte.
Det nye byradet har fungert i en for kort periode til at
man kan oppsummere de politiske resultatene, men retningen er
sa langt tilfredsstillende.
Vi erkjenner samtidig at den vanskelige konunune0konomien
begrenser byradets muligheter og framtvinger klare
prioriteringer.
Oslo Faglige Samorganisasjon er glad for'at det er innf0rt
en ordning med en egen nceringsbyrad. Dette ma f0lges opp med
de nadvendige 0konomiske ressurser. Vi er tilfreds med at de
borgelige fors0k pa a privatisere kommunale virksomheter er
stanset, at man legger til rette for 0kt satsing pa
kollektivtrafikken, at det foreslas en kommunal anti- •
kontrakt0r klausul og at nedskjsringer i skole og helsetilbud
S0kes unngatt.
Vi ber AP/SV - byradet innta et prinsipielt standpunkt mot
bruk av anbud i Oslo's kollektivtrafikk.
Det er viktig at kommunen ser de snsatte som en ressurs for a.
fa fcil en n0dvendig effektivisering og omstilling samtidig med
at velferdstilbud til byens befolkning sikres. Dette ma
likevel ikke bety at stadig farre blir palsgt a utf0re stadig
rlere oppgaver slik det altfor orfcs skjer i privat sektor.
Oslo Samorg krever afc Byradets l0fte om a gjeninnf0re ASU/AFU
avtalene blir innfridd.
Det nye byradet ma intensivers innsatsen for a redusere
arbeidsl0sheten. Kommunen har et ssrlicr ansvar innen omre-der
der aen enten er sfcorforbruker eller igangsstter.
Oslo Faglige Samorganisasjon er imot "arbeid for trygd"
Issnincrer.
I stedet ma det i samarbeid med partene i arbeidslivet,
skole og arbeidskraftsmyndighetene taes 'et krafttak for
opplsring og kompetansehevincr i forhold til framtidig behov.
Bl.a. grunnet zkende ledighet og manglende offentlige stottetiltak er klasseskillene 0kende i hovedstaden. Dette rammer
spesielt bydeler i indre 0st.
Oslo Faglige Sajnorganisasjon etterlyser en ny giv i
b^fornyelsen. Organiseringen av denne er ogsa'en viktig arsak
til de mange gjeldsofrene. Det er sterkt kritikkverdig at det
nye byradet ikke bruker avsatte midler til a hjelpe folk som
har havnet i gjeldsklemma.
Oslo Faglige Samorganisasjon vil derfor kreve at gjel'dsofrene
i borettslag blir hjulpet snarest.~Det betyr at gjelda pa
350 mill.kroner i 50 - 60. borettslag blir sanert. I tillegg m&
ogsa gjeldsofre for Oslo Byfornyelse fa. 0konomisk hjelp. Som i
K0benhavn og Amsterdam, ma ogsa staten ta sin del av ansvaret.
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I takt med stadig dypere krise 0ker tendenser til rasisme
og frenimedhat. Byradet ma iverksette tlltak for vare nye
medborgere med fremmedkulturell bakgrunn, b^de for a redusere
arbeidsl0sheten og 0ke tilbudene om sprakopplaring.
For d l0se byens problemer ma det reises et massivt krav om at
staten tar hensyn til den spesielle situasjon Oslo og andre
storbyer er i.
Oslo Faglige Samorganisasjon vil understreke at byen skal vssre
en velferdskommune. Dette kan bare sikres ved a utvikle et
alternativ som kan aktivisere byens innbyggere, og som sikrer
venstresidas politiske flertall samt et varig overtak over
hayrekreftene.
Byradet ma se pa fagbevegelsen som en viktig sainarbeidspartner
og drivkraft i dette arbeidet.

OSLO SAMORG ST0TTER DE ANSATTE VED
TOLLPOST GLOBE - ALNABRIT
Arbeidsutvalget i Oslo Faglige Samorganisasjon reagerer med
forferdelse pa avskjedigelsene av de tillitsvalgte og trussel om
oppsigelse av ansatte ved Tollpost Globe - Alanbru.
Samorg tror NHO's opptreden i saken vil forsterke konflikten.
Samorg ber bedriftsledelsen trekke avskjed og trussel om
oppsigelse tilbake med 0yeblikkelig virkning og innkalle til
konstruktive forhandlinger. Samorg minner i den forbindelse om
at de tilltsvalgte ved Tollpost Globe har arbeidet med arbeidsmilj0problemene siden innflytting i nye lokaler 6. aprll i ar.
Arbeidsutvalget i Samorg ser svsrt alvorlig pa en utvikling der
fast ansatte erstattes av vikarer og deltidsansatte.
Samorg ser dette i sammenheng med tilstanden i andre bransjer
herunder byggebransjen.
Tendensen til 0kt bruk av korttidsansatte, innleid personale,
kontrakt0rer og tilsettinger under overenskomstenes minstebestemmelser er i ferd med a undergrave hele avtalesystemet
mellom partene i arbeidslivet og dermed den stabiliteten og
tryggheten norsk arbeidsliv fcidligere har vart kjent for.
De ansatte ved Tollpost Globe - Alfaset har Oslo Faglige
Samorganisasjons fulle st0tte for de krav som har reist.

SAMORG ST0TTER RENTEAKSJONEN
Styret i Oslo Faglige Samorganisa-sjon st0tter de tillitsvalgte
i Akerkonsernets aksjon mot renteforh0yelsen i Den Norske Bank
(DNB), og ber fagorganiserte boikotte banken.
Sainorg i Oslo oppfordrer alle fagforeninger til a vedta
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UTTALELSE OM UTFLYTTING AV ARBEIDSOPPGAVER FRA TELEVERKET I OSLO-REGIONEN.
Styret 1 Oslo Faglige Samorganisasjon gar- imot en utflytting av
lannsomme arbeidsplasser i Televerket fra Oslo regionen til andre regioner i
landet.
Televerkets ledelse har som et ledd i den foreslatte nedbemanningen av
Televerket, foreslatt A flytte 175 helars-stillinger ut av Oslo. Dette
vedtaket er fattet pa bedriftsinternt grunnlag, for a opprettholde en
prosentvis lik fordeling av antall ansatte i Oslo i forhold til resten av
Televerket.
Forslaget
store
med
den
er
ikke
sett
i
sammenheng
arbeidsledigheten i Oslo-omradet.
Et av de alvorligste samfunnsproblemene fagbevegelsen star ovenfor i Norge i
dag er mangelen pa arbeidsplasser. Styre i
Oslo Faglige Samorganisasjon 0nsker at det skal utvikles og etableres nye
lannsomme og varige arbeidsplasser i alle kanter av landet, og ser det ikke
som noen l0sning pa problemet a flytte eksisterende arbeidsplasser fra et sted
til et annet.
Televerkets forslag innebsrer at 175 ansatte far mulighet til a flytte med
sine arbeidsoppgaver. Dette kan medfore store sosiale problemer for de det
gjelder, og vil neppe vsere et realistisk tilbud til a.11e.. Resultatet blir da
at man tar Jobb fra en, og gir til en annen. Vi tar sterk avstand fra en slik
framgangsmate.
Styre i Oslo Faglige Samorganisasjon anser telearbeidsplasser for a vssre en
viktig del av samfunnets infrastruktur i by og bygd.
Televerkets ledelse har valgt en bedriftsokonomisk styreform hvor priser pa
tjenester er utgangspunktet, og bruker store kostnads'
kutt pa personal- og matriellsiden som virkemidler. Vi kommer ikke borfc fra
at den foreslatte Televerks-omorganiseringen har til hensikt a fjerne 6000
arbeidsplasser fra arbeidsmarkedet over tid. Dette kan vi ikke godta.
Vi haper derfor Samorganisasjonene i hele landet vil st0tte oss
i kampen for telearbeidsplassene.
Vart mal er at denne kampen ikke skal ende opp i en strid mellora by og land,
og vi henstiller derfor til politikerene om ikke a rasere ytterligere
l0nnsoaime arbeidsplasser i Oslo. Samtidig henvender vi oss til fagbevegelsen
i hele landet med en oppfordring om a sta sammen og bevare de arbeidsplassene
vi har.
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EUROPEISK FAGLIGE SAMORGANISASJONS KONPERANSE I MADRID.
Var delegasjon: Inger Lise Hus0y, Truls Maarud, og Finn Hauge .
Konferansen ble apnet med en hilsnlngstale fra lederen i UGT i Nadrid og
Madrids ordf0rer.
Madrid har i ar satt kulturen i h0ysete, og det var ogsa hovedemne i
konferansen. UGT hadde fatt tilskudd tll konferanse fra bl.a. Madrid by.
Emne ble derfor: Kulturen og dens betydning for fagbeveglsen i Europa.
Var deltakelse var I utgangspunktet lagt pa et lavt niva i forhold til det vi
var kjent med f0r konferansen. Ved apning og presentasjon av landene i forhold
til kultur, sa ble vi enige med svenskene at de skulle fange opp Norge i sitt
innlegg.
Roland Larsson belyste i sltt innlegg alle sider av de felles problemer man
har 1 Nord Europa. Han la vekt pa var sterke binding til kultur og tradisjon
som har lagt grunnlaget for den fagbevegelsen vl har i dag.
Representantene fra Athen la i sitt innlegg lite vekt pa kultur og
fagbevegelse men gikk mere inn pa de problemene man har 1 Hellas og Athen i
dag. Arbeidsl0sheten var pa 560.000 personer,og nar man fulgte med i innlegget
sa var det som om man kjente seg igjen fra hjemlige forhold.
Privatiserlngen av kommunale og statllge virksomheter var blitt et problem.
Busselskapet i Athen er overlatt til private, og det har medf0rt at tilbudet
tll befolkningen i ca. 2 mndr. har vsert helt lik null.
Store bedrifter innen skipsbygging, sementproduksjon og tekstilbransjen
Situasjonen er ogsa spent i forhold til Makedonia i en g-rensetvist, samt
situasjonen i Jugoslavia. Det var et 0nske fra dem om en langt mer samkj0rt
fagbevegelse i Europa, og at det var det eneste som kunne redde situasjonen.
Moskvas innlegg ga oss en bekreftelse pa det vi har lest 1 aviser, og sett i
TV. Det er store problemer i Moskva og arbeidsl0sheten stiger med 10% hver
maned. I dag har de en kjent ledighet pa 120.000 men det er en stor grasone.
Det er ikke lett a fa den enkelte borger til a forsta at det a ga over til
markedsekonomi ma ta litt lenger tid en noen timer.
Det gjennomferes flere streiker og demonstrasjoner i Noskva.
Var delegasjon hadde problemer med a forsta innlegget fra Lisboa.
Det vi snappet opp var at innleggget var haflig innrettet i forhold til
hovedtema. Det ble stadig nevnt den kampen de hadde mot krefter som 0nsket a
redusere fagbevegelsens makt og innflytelse.
Det var store problemer med transportsystemet og ssrlig det kommunale og mange
som skulle til jobb hadde 2 timer eller lenger reisevei.
Pa tross av at de har hatt mulighet til a gjere noe med de forskjellige
problemene sa har ingen tatt opp kampen.
Imigrasjonen var et problem og fegbevegelsen matte kjempe slik at ikke disse
Jobbet svart.
En 0kning av innbyggerne 1 byene skapte problemer for boligforholdene. , syke,
helse, og- andre off. tjenester.
Ankara -Tyrkia
Innlegget ble gitt pa engelsk, og det er ikke oversatt.
Nar det gjelder innleggene fra Italia, (for der hadde hele mafiaen m0tt opp),
og Paris og Madrid, sa skulle disse blie sendt oss i engelsk tekst.
Det var slik at hovedinnholdet i innleggen fra Madrid, og Paris gikk pa
kulturens betydning for fagbevegelsen og hvordan vi kunne Vcere med a pS a
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bygge den videre.
Konferansen ble avsluttet med et dokument som i store ord og lite bindene form
sa litt om et felles syn pa emnet og hvordan vi i fremtiden skulle kunne
utvikle Big City konferansen til noe nyttig.
Det ble besluttet at man skulle holde et arbeidsmote 1 Moskva f0r neste
konferanse som skal holdes i Paris.
UGT i Madrld hadde lagt opp en profesjonell konferanse. Starten av konferansen
ble tatt opp pa video og hvert land fikk med seg en kopi hjem.
Det ble ogsa tatt en del bilder og de ble satt inn 1 et albura slik at hvert
land fikk et eksemplar av dette.
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