0)sl(0) F('ai(p^lil<p^'(e
^.

^-

SaEnior^^aini ilsas i oini
^-

j

r'^fe»5r1?!T7s^8n^i

1. mai-m0nstringen pd Youngstorget 1994

Styr(ets b(e]r(etBiuni^
for perloxden
]L5.~ aprll ]L9(94 ° ]L5. aipirll i<9<95

Linhold:
Innledning
Kontingenter til Samorg
Representantskapsordningen i Samorg
Arsmotets forretningsorden
Styresammensetning, revisorer, LO's representantskap og diverse utvalg
• Styret
• Revisjon
• LO's representantskap
• Tilsynsutvalg for LO's distriktskontor i Oslo og Akershus
• Samarbeidskomiteen for Oslo Arbeiderparti
• Valgkomite
• Nasringspolitisk utvalg
• Urvalg offentlig sektor
• Internasjonalt utvalg
• Studieutvalget
• LO's ekstraordinasre kongress 22. september 1994
Medlemsstatistikk for 1993 / 94
M0tevirksomheten
Konferanser
De viktigste sakene i perioden
• Neeringsutviklingen i Oslo
• Containerhavn Filipstad
• Privatisering av kommunale tjenester i Oslo
• De statlige forvaltningsbedriftene
• Hotell- og restaurantbransjen
• Revisjon av Arbeidsmiljeloven
• Heismontarsaken
• Reguleringssaken
• Denofa-Lilleborg
• Konsentrasjon i varehandelen - konsekvenser for varedistribusjon fra industribedrifter
• Revidert Nasjonalbudsjett 1994
• Intemasjonalt arbeid
• LO's organisasjonsprosjekt
• Krav om tariffavtale ved kommunale anbud
• Forankommunevalget 1995
• l.mail994
• l.mail995
Studiearbeidet
Vedlegg

Innledning
Oslo Faglige Samorganisasjon er i perioden
vel etablert sammen med LO's distriktskontor og AOF's avdelingskontor i Lilletorget 1. Flyttingen har imidlertid fort til at
Samorgs sekretariat i dag er helt uten
kontorhjelp
og
telefonavl0sning.
Pa
Youngstorget hadde Samorg en ordning der
Oslo Arbeiderpartis kontor bisto med
kontortekniske saker og telefontjeneste.
Med det hoye aktivitetsnivaet Samorg har
hatt gjennom hele perioden, har manglende
kontorhjelp fert til en urimelig stor
belastning pa Samorgs sekretaer, i tillegg til
at saksbehandling av og til har mattet vike
til fordel for arbeid med innkreving av
kontingent, store utsendelser til fagforeningene og rent kontorteknisk arbeid.
Arbeidsutvalget har droftet situasjonen i
sekretariatet og vil ta den opp med LO's
distriktskontor. Situasjonen ma ogsa sees i
sammenheng med en mulig pr0veordning
med LO-avdeling i Oslo.
Samorg har i hele perioden hatt et utstrakt
samarbeid med en rekke organisasjoner og
instanser. Dette gjelder bl. a. AOF, LO's
distriktskontor, LO, fagforeninger og
forbund, Nei til EU, Samorganisasjonene i
de andre storbyene, LO i de nordiske
hovedstedene,
solidaritetsorganisasjoner,
Oslo Arbeiderparti, Oslo SV, Oslo RV,
byradet og bystyret. Oslo Samorg er
representert i Oslo Arbeiderpartis samarbeidskomite og harjevnlige meter med Oslo

sv.
Oslo Samorg deltok aktivt i arbeidet med
LO's organisasjonsprosjekt. Samorgs leder
var representert i den storbygnippa som LO
satte ned for a se pa innholdet i og
arbeidsoppgavene til LO-avdelingene i
storbyene, og deltok aktivt pa det todagers
representantskapsmotet til LO i juni 1994,
der organisasjonsprosjektet ble behandlet.
Samorgs styre satte hesten 1994 ned et

utvalg under ledelse av Anne Sorlie for a
utrede forslag om forseksordning med LOavdeling i Oslo.
Samorgs styre har i perioden hatt fire faste
underutvalg i tillegg til flere adhoc-utvalg
for enkeltsaker. Nseringsutvalget behandler
spersmSl knyttet til neerings- og industripolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og fagarbeidersporsmal. Nasringsutvalget har vaert
ledet av Egil Mongstad.
Offentlig utvalg har utarbeidet en
handlingsplan for offentlig sektor og ble
senh0stes 1994 reoppnevnt med Randi
Rovik som leder.
Intemasjonalt utvalg har i perioden
prioritert arbeidet med EU-kampen i
henhold til Samorgs vedtak og retningslinjer, og har vsrt ledet av nestleder Kleiv
Fiskvik. Oslo Samorg har deltatt i antirasistiske arrangementer, og har diskutert
taktikk rundt det antirasistiske arbeidet.
Samorg har i tillegg et svasrt aktivt
studieutvalg under ledelse av Tore Larsen.
Studieutvalget arbeider i naert samarbeid
med Oslo AOF og AOF's avdelingskontor
for Oslo og Akershus. Marit Nybakk sitter
som en av fagbevegelsens representanter i
AOF's distriktsutvalg.
Oslo Samorg innstiller p& representanter til
bade kvinnepolitisk utvalg og ungdomsutvalget under LO's distriktskontor. Oslo har
i perioden fatt en egen ungdomssekretser, og
arbeidsutvalget har dr0ftet med distriktskontoret hvordan ungdomssekretseren kan
samarbeide med Samorg. P& sin styrekonferanse i august 1994 tok Samorg
ssrskilt opp arbeidet med rekruttering av
ungdom til fagbevegelsen i hovedstaden.
Perioden har seerlig vaert preget av arbeidet
med EU, nasringspolitikk, samferdselspolitikk, arbeidet med kommunale tjenester,
verdige ansettelsesforhold og kampen mot
NHO's aggresive politikk overfor fagbevegelsen. Mange av enkeltsakene har hatt

tilknytning til forsek p& sosial dumping, den
okende fragmenteringen av ansettelsesforhold og undergravingen av det tradisjonelle
forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samorg engasjerte seg pa denne
bakgrunn ogsa sterkt i det forberedende
arbeidet med arbeidsmiljoloven i Regjering
og Storting.

Oslo Faglige Samorganisasjon har i de
senere ar fungert som en aktiv og
selvstendig faglig - politisk kraft p&
venstresida i Oslo. Manglende ressurser og
darlig okonomi setter imidlertid klare
grenser for aktivitetsnivaet, ikke minst i
forhold til et mer offensivt organisasjonsarbeid og opps0kende virksomhet.

Kontingenter til Samorg
Heltbetalende: Kr. 2,50 pr. medlem pr. kvartal
Halvtbetalende: 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 etter-

skuddsvis hvert kvartal pa ferdig utfylte
postgiroblanketter som fagforeningene fir
tilsendt. Blankettene kan ogsa brukes i bank.

Representantskapsordningen i Samorg
Samorganisasjonenes representantskap bestar av representanter fra de tilsluttede
foreninger, s&ledes at foreniger med inntil
500 medlemmer har rett til en representant,
og derretter en representant for hvert
pabegynte 500 antall medlemmer, beregnet

etter foreningens medlemstall pr. tredje
kvartal (betalende medlemmer).
Ingen forening har dog rett til mer enn 20
representanter.

Arsmetets forretnmgsorden
1. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i
samme sak. Taletiden er begrenset til fem
minutter forste gang og tre minutter
annen gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer
enn en gang, og heyst ett minutt.
Forevrig kan det stilles forslag om
ytterligere begrensning og strek med de
inntegnede talere.

Husk a ta med beretningen pa arsmetet

2. Forslag ma innleveres skriftlig til
dirigenten, undertegnet av forslagsstilleren. Intet nytt forslag kan opptas
eller trekkes tilbake etter at det er
besluttet satt strek. Forslag som ingen
forbindelse har med de pa dagsorden
oppsatte saker, kan ikke behandles.

Styresammensetning, revisorer^ LO's
representantskap og diverse ut^alg
Styret har i perioden bestatt av:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Obsen/aterer:

Marit Nybakk
Kleiv Fiskvik
Egil Mongstad
Inger Lise Husoy
Sissel Weholdt
Anne Finborud
Jom Karlsen
Anne Serlie
Tore Larsen
Tove Vik
Jan Andresen
Torbjom Kristoffersen
Roy Gyberg
KJell Brandal
BJ0m Jensen
Tone Gjesdal
Wenche Paulsrud
Carl OlufBodi

NTL
NKF
FF
NTL
HK
SL
Arb.m.forb.
TD
NKF
NKIF
FF
Norsk Transp.arb.forb. (NTF)
HRAF
NEKF
NGF
NKF
LO's distriktskontor
AOF's avdelingskontor

Aase Marit Johansen
Per 0stvold
FinnGrafHansson

HK
Norsk Transp.arb.for (NTF)
NTL

Revisjon:
Medlemmer:
Varamedlem:

LO's representantskap:
Representant:
Vararepresentant:

Marit Nybakk
Kleiv Fiskvik

Tilsynsutvalg for LO's distriktskontor i Oslo og Akershus:
Leder:
Vara:

Marit Nybakk
Kleiv Fiskvik

Samarbeidskomiteen for Oslo Arbeiderparti:
Representant:

Marit Nybakk

Valgkomite:
Leder:

Mari Sanden

NKF

Sven Hugo Johansen
Aase Sand
Olav Dingen
Sissel Weholdt

NGF
Post.Org.
FF
HK / Styret

Naeringspolitisk ufrvalg:
Leder:
Medlemmer:

Egil Mongstad
j0m Karlsen
Anne Sorlie
Age Limbodal
Dag Christiansen
Torbj"0m Kristoffersen
Torill Olufsen
Jens Hoel
Knut Johansen
Sven Hugo Johansen
Sissel Weholdt
Jan Ottesen

FF
Arb.m.forb.
TD
FF
NKF
Norsk Transp.arb.forb. (NTF)
NKF
HRAF
SL
NGF
HK
NNN

Utvalg offentlig sektor:
Leder:
Medlemmer:

Randi Rovik
Anne Finborud
Jan Edvart Monsrud
Roar Stvertsen
Hanne Haugsgjerd
Georg Ovesen

NKF
SL
NKF
FO
Post.Org.
FF

Internasjonalt utvalg:
Leder:
Medlemmer:

Kleiv Fiskvik
Egil Mongstad
Knut Even Linsjem
Reidun Wahl
Eva Aurland
Ame Grenningseeter
Inger Lise R0iming

NKF
FF
NKF
TD
HK
LO's int.kon. (Har trukket seg i perioden)
NTL (Har trukket seg i perioden)

Tore Larsen
Tine Ellila
Sidsel Brandsseter
Toril Deildok
Aase Sand
Carl OlufBodi
Kjell Amundsen

NKF
NKF
HRAF
NKF
Post.Org.
AOF
(vara for AOF)

Studieutvalget:
Leder:
Medlemmer:

LO's ekstraordinaere kongress 22. september 1994
Folgende representerte Oslo fylke:
Marit Nybakk
Roy Pedersen
RolfUtgard
Inger Lise Husoy
Anne S0rlie
Anne Finborud
TorbJ0m Kristoffersen

MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1993/94
FORBUND/FAGFORENING
ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND
Arbeiderbladets redaksjonsklubb

TOTALT

65

1/1-BET.I 1/2.BET.

65

o

NFATFAvd. 4 av NFATF
Avd. 30 av NFATF
AVD. 96 av NFATF

1325
128
228

1200)
1281
228

NORSK ARBEIDSMANNS FORBUND
Oslo os omesn arbeidsm. Forenins

1475

1475

FELLESFORBUNDET
Oslo. Stein, Jord og Sement Forenins
^prlesgemes ^agforening
T0mrer 02 Snekkernes Fasforenins
Malernes og Tapetseremes Forening
Blikkenslagere og Taktekkeres Forenins
Jem 02 Metall Oslo
Oslo St0periarbeider Forening
Glassmestemes Forenins
Isolatorenes Fagforenins
Muremes Union

500
479
654
340
130
3954
25
47
34
208

479|
654|
340|
130)
3954|
25 1
47|
341
208)

NORSK ELEKTR. OG KRAFTSTASJ.FORB.
Elektromontorenes Forenins
Heismonterenes Forenias
Telefonsentralmontprenes Forenin2

1428
313
25

14281
313|
25|

FENGSELSTJENESTEMANNSFORBUNDET
Oslo Fenaselsfunksjonsrers Forenins

674

674|

GRAFISK FORBUND
Oslo Grafiske Fagforenins

2964

2964)

o

*

HANDEL OG KONTOR
Oslo Handel 02 Kontor

8913

4457|

4456

^tt

362
750
707

319|
750|
707|

HOTELL OG REST.ARB. FORBUNDET
Oslo Kokkeforening
Hotell 02 Rest. pers. Forenins;
Oslo Servitorforenins

I
I
500|

I

125

o
o

*

o
o
o
o
o
o

o
o
o

*
*
*
«
*
*

O *
O *

o
o

*

O *

O ^

43 *

o
o

*

TOTALT

FORBUND/FAGFORENING
JERNBANEFORBUNDET
Oslo Distr. Kondukt0rforenin?
Hovedkont. Kontoroers. Forenins
Banepersonalets Forening
Fprste Linjevedlikeh. Forenins
Bilpersonalets Forenins.
Scasjonspersonalets Forenins
Statsbanenes Verkst. Arb. Forenins
Elektropersonalets Forenins
Insenierenes 02 Mestemes Forenins

I
1

240
510
240
240
350
616
568
|
250
145
1

KJEMISK INDUSTRIARBEIDER FORBUND
!
85 j
Lilleborg Kjemiske Fagforenins
Nycomed Kjemiske Fagtbrenins_j_70
Als Kjemiske Fasforening
93
Nordox Kiemiske Fasforenins
37]
Nvcomed avd. 223 av NKIF
54;
22
Grorud Kjemiske Fagforenins
KOMMUNEFORBUNDET
141
Oslo Havnevesens Pers. Forenins
Veivesenets Arb. Forenins
387J
Oslo Komm. Vognmannstbrenin?
159
I
E-Verkets Arbeiderforenins
1 823
Kirkevesenets Pers. Forenins
120)
Vannvesenets Arbeiderforenins
!
260
!
Friomradenes Fagforenins
368
Ulleval Svkehus Pers. Forenins
867
Oslo Spon'eisbetjenters Forenins
|
1200 j
Oslo Enersis Pers. Forenins
350)
Renholdsverkets Arbeiderforenins
I 278
Oslo Kon-un. Skorsteinsfeieres Forenins
!
33
Oslo Spon'-eisarb. forenin?
540
!
Oslo Komjn. Rensjorinssass. Forenins
5031
740
Stacssvkehusenes Fastbrenins
j
|
107
Os lo Komm. Skolefunksj. Forenins
Akuttetatens Personalforenins
217|
Tekniske Etacers Funksi. Forenins
650)
Oslo Komin.Rorlessertbrenins
56)
Spor^-eiers
Tekn.
Arbeidsledere
90|
Qslo
Oslo Brannkorpsforening
381
Oslo Kinobetjenters Forening
135 i
Gausud Personalforenins
159|
Film 02 Teatenekn. Forenins
554|
Hellerud Fastbrening
224|
O^lq Komm. Bygg^oligetate^s Forenins
189]
Tjenestemannsforenins v/Radhuse^
1060)

1/1-BET.I 1/2-BET.

240|
5101
240|
240)
350|
616)
568|
250|
1451

o
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85
o
70 i
O | :^t
88)
51 *
37]
0| *
491 51 *
79

o

141|
387
1591
8231
1101
260|

0|

3681

o

:'f

01

o

10 *

o
o

^
I'<

767|
lOOl*
1200)
0\^
350
o
278 i 01 *
33!
0| *
540|
Oj*

5031

01 *

7401
1071
217|
650)
45|

c

*

C
0

:s

901
381
100|
159|
5511
224|
188|

9001

c
11

c
c

*
*

35 *

c

:i:

3 :!;
C
1 :i;
16C *

FORBUND/FAGFORENING
KOMMUNEFORBUNDET FORTSETTER
Aker Sykehuspers. Forening
Oslo 02 Omean Vaktmestertbrening
Sosiale Inst. Fagforening
Oslo Sporveiers Personalforenins
Frisoremes Forenin.s
Oslo Komm. Tjenestemannslag
Prisnemdas Tjenestemannsforening
Oslo Komm. Revisorforening
Personalforeninga i Norsk Blindeforbund
Ullem Fagforening
Sundaas Personalforenins
I
Kulturpers. Fagforening
Pers. Forenin.s Lovisenber.s/Diakon.
|
Akershus Fylkeskomm. Funksjonasrforenins 1
I
Sosn Personalforening
|
Manglerud Fasforening
Uranienborg/Majorstua Fagforening
I
Ekebers/Baskkelaset Personalforeains
Gromd Personalforenin.s
Sasene/Torshov Fagforenins
Sondre Nordstrand Fasforenins
Helsfyr/Sinsen Fasforening
I
|
Bjerke Fasforenins
I
Griinerlokka PersonaJforenins
Boler Personalforenins
Fumset Fasforenin.s
Bvgdov/Frosner Kornm. Fagforenins
Nordstrand Fasforenins
I
Grefsen/Kjelsas Komm. Forenins
I
St. Hanshausen/Ulleval Fa.sforenins
Lamberrseter Fasforenins
i
Stovner Fagforening
Vindem Bvdelsforenins
I
Bydelsforenins
|
Ostensjp
Romsas Komm. Fasforenins
1
Roa Fagforening
Hellemd Fasforenins
Tannhelsetjenestens Fagforenins
Gamle Oslo Fasforenins
Innvandreretatens Fasforenins

TOTALT

1/1-BET.

459
325
276
278
131
243
8
56
157
200
57
198|
62 j
140
190J
152
206
185
342
589
493
235
431
572 j
3081
6601
178!
1421
202
495
273
477 j
129
258
198)
1751
308I
701
480)

345
325
270
278
131
240
8
56
157
200
57
198
62
140
190
123
206
185
342
494
493
235
391
492
308
660
1761
130|
202|
495)
273
409
129
258
141
175
275
7C
48C
301 3C

T

LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Lokomotivpersonalets Forenins

I

300|

30C

1/2-BET. |
114] *
0|
6| ?E:

01

ff

0| :!:
3 *

ol
01

*

0|
0|
0|
0| ^
0| *

01
01 *
29| *

01 *
0| *
0| *
95|

01

;si

0| ^
40| :s

801 *
0|

:'y,

*
-? *

01

12|
~K

ff

O

o

1S

68

o
o

&
*

57 *

o
33 *

c
c
c

::<

c

*

*

TOTAL

FORBUND/FAGFORENING
MUSIKERFORBUNDET
Oslo Musiker Forenin?
Oslo Ballettforening
Norsk Operasan.serfbrbund
N/ERINGS- OG NYTELSESiMIDD.ARB. FORB
Oslo Marsarinarb. Forenin?
Bryaseri os Mineralvannfabrikkarb. Forening
Sjokolade os Sukkervarearb. Forening
M0llearbeidernes Forenin?
[
NNNAvd. 31 Oslo
Vinmonopolets Arbeiderforenins
|
Meieriarbeidemes Forening
1
-- Oslo Baker- os Konditorforenins ^
Tiedemanns Arbeiderforening
Oslo Kjpmndustriarbeiderforenins
Fellesslakreriets Forenins
POSTFORBUNDET
Oslo- og Akershus Krers

686
50
65

652
50
65

o

o

ol

952
776
73
87
278
356
^ 00

952
776
73
_87
278
356
275

0|

:i:

0|

*

273

273

231
40

180
40

0| ^
51 :;<
0|

1660

1360

300) *

DEN NORSKE POSTORGANISASJON
DNP Postsparebanken Krets
!
1400
DNP Postdir. Krecs
I 653 |
NOR5K SJ0MANNSFORBUND
Oslo Avd. av Norsk Sjomannsforbund

1/1-BET. 1/2-BET.

1400
653

34

o
o

*

01
01

01

:'f.

01
25| *

~K
0|

I

I 205

NORSK SOSIONOM, VERNEPLEIER OG
BARNEVERNPEDAGOGENES FORBUND
FO Oslo-Avd.

!

1760]

TELE- OG DATAFORBUNDET
TD-Forbund Forenin.s Sen.
1
!
TD-Forbund For. Oslo
TBK
TD-Forenins
Oslo
TD-Forening Statens Telefor/almins
I

792
1413
504
22

NORSK TJENESTEMANNSLAG
i
For. 2 av NTL Sentraladm.
1
For. 4 av NTL Komforretnins
For. 7 av NTL Statens Filmsentral
FOT, 9w NTL Utenrikstj. Landsfor.
For. 61 Norges Bank
For. 25 av NTL Det Norske Travselskap
|
For.
29 av NTL Lanekassen
|
.
For. 31 av NTL Krinskastiniien

2586
59
89
394
50
26_
140
1394

2051

0|

1760)

01

792|

1379)
5001
-?-->

2247]

59|

*

lt«

01 :!:
34

:ii

4| *

ol*
3391 •••f

_o 1 *

182|
394|

71

50|

01

26|

0|
0| *

I40|
13941

0|

0|

FORBUND/FAGFORENING

TOTALT

NORSK TJENESTEMANNSLAG FORTS.
For. 32 av NTL Stortinget
For. 33 SND
NTL Norsk Medisinaldep.
For. 44 av NTL Riksrev. Funksj. Forenins
For. 67 Embeds og tj.m. I. F.
For. 71/2 av NTL Skatterevisorene
For. 73 av NTL NEVF-NEMCO
For. 75 av NTL Statens Le.semiddelkontroll
For. 90 av NTL Universitetet
Forsv. Stabens Etatsforenjns
Avd. 100/6 av NTL Meterolo.sisk
|
Avd. 101/33 av NTL Forsvaret i Oslo
For. 103/3 av NTL Trv.sdeetaten i Oslo
Avd. 104/2 av NTL Embedskontorene
Avd. 105/2 av NTL Arbeidsformidlinsen
Avd. 107/1 av NTL Lisninssetaten
For. 110/02 Ve.setaten
Avd. 111/2 av NTL Arbeidsdlsynet
For. 112/2 av NTL Sivilforsvaret
For. 113/3 av NTL Studentsamskipnaden
For.114 av NTL Kulturinsdmsjonene
For. 115 av NTL Teknolo.sisk Inst.
For. 116 av NTL Landsforeninsen
For. 117avNTLStatensIFF
For. 118 av NTL Dal Forsoks.sard
For. NTL Statsby.s?
For. 120/1 av NTL NVE Hovedkonior
For. 120/3 av NTL Statskraft
For. NTL Bredtvedt Kompetansesenter
For. 42 av NTL Husbanken
For. NTL Statsnett Hovedkontor
TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET
Oslo Bn.'ssearbeider Forenins
Oslo Transportarbeider Forening
Oslo 02 Ome.sn Bussarbeider Forenins
Lastebileiemes Forenins

I

212
85
273
98
176
35
38
19
767
115
69
607
392|
190|
260|
417
33
24
20 1
298|
201

801
148
614|
91
165
73
108|
119|
76|
66 1

58|
16861
869
525

1/1-BET.I 1/2-BET.

212
85
273|
98|
1761
35
381
17|
767|
115
69)
607|
392|
190|
260|
417|
33 1
241
19|
2981
201
80)
148|
614|
91
_165 |

65 1

108|
1191
76
66

o
o
o
o
o
o
o

*

*

2 *

o

o
o
o
o

*

o
o

o
o
o

«

1 *
O *

01
01
01
0|
0| *

01
81

01 *

AE*;*
0|
0|

58
1686
784
525

0|
0| *
85) :ii
0|

TREINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
Snekker og Mobeltapetsererforeningen
Borstearbeidemes Forenins

9
141

9
141

01 *

SKOLENES LANDSFORBUND
Oslo Fvlkeslaa av SL

346

346

0| *

0|

TOTALANTALL FOR 1994/95
TOTALANTALL FOR 1993/94
ENDRINGER

77283
108784
-31501

70900
83366
-12466

6379
18966
-12587

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

Metevirksomheten
I 1994 har det vsrt avholdt 7 representantskapsm0ter, 14 styremeter, 36 arbeidsutvalgsmeter
og 2 horinger. Styret har behandlet 116 saker og arbeidsutvalget har behandlet 257 saker.
24.01.94:

Representantskapsmetet behandlet Oslo kommunes nsringspolitikk.
Innleder: Nasringsbyrad Per Klausen.
Videre behandlet representantskapsmetet valg av valgkomite 1994 og budsjett
1994. Representantskapsmetet behandlet ogsa en uttalelse vedr0rende Chinatown
og manglende vilje til tariffavtale.
Tilstede: 71 representanter og 2 gjester.

28.02.94:

Representantskapsm0tet behandlet 1. mai 1994 og handlingsplan for offentlig
sektor. Representantskapsm0tet behandlet en uttalelse om kronerulling til
heismonterene.
Tilstede: 113 representanter og 16 gjester.

11.04.94:

Representantskapsm0tet behandlet containerhavn Filipstad.
Innleder: leder av Oslo Arbeiderparti Britt Hildeng.
Representantskapsm0tet vedtok en uttalelse om containerhavn Filipstad.
Representantskapsm0tet behandlet ogsa handlingsplan for offentlig sektor. 1. mai
1994 ble ogsa tatt opp pa motet.
Tilstede: 113 representanter og 6 gjester.

02.05.94:

Arsmete med arsmetesaker; Beretning, regnskap og valg. Det var ingen innkomne
forslag.
Tilstede: 112 representanter og 8 gjester.

19.09.94:

Representantskapsmotet behandlet ekstraordinasr LO-kongress om EU-saken. Det
ble fremmet et flertalls- og et mindretallsforslag i saken.
Innledere: Kleiv Fiskvik Samorg og Per Morken, Europabevegelsen.
Tilstede: 101 representanter og 3 gjester.

24.10.94:

Representantskapsmetet behandlet ansettelsesforhold, deltid, korttidskontrakter,
losarbeidere og kontraktorer.
Innledere: Anne Grethe Lindstr0m, 2. nestleder HK, Torill Olufsen, NKF, Claus
Jer/ell, HR, Henning Strom, NTL og Dag Christiansen, Oslo Sporveisbetjeningsforening. Forberedte innlegg.
Tilstede: 59 representanter og ingen gjester.

12.12.94:

Representantskapsmotet med hva slags samferdselspolitikk Oslo skal ha.
Innledere: Samferdselsbyrad Raymond Johansen og leder av Oslo
Sporveisbetjeningsforening Dag Christiansen.
Tilstede: 72 representanter og 8 gjester.

I 1995 har det fram til arsmotet vasrt avholdt 3 representantskapsmoter, 4 styremeter og 12
arbeidsutvalgsm0ter.

10

30.01.95:

Representantskapsmote om kommunevalgprogrammene til Oslo Arbeiderparti og
Oslo SV.
Innledere: byradssekretasr Jan Behler (Ap) og nestleder i Oslo SV Hans Petter
Aas.
Tilstede: 66 representanter og 1 gjest.

06.03.95:

Representantskapsm0te om 1. mai.
Innledere: Marit Nybakk og Egil Mongstad.
Tilstede: 146 representanter og 9 gjester.

27.03.95:

Representantskapsm0te om tariffoppg]0ret og likelenn / lavlemisproblematikken.
Innleder: nestleder i Norsk Kommuneforbund Gunhild Johansen.
Andre saker som ble behandlet: nedsettelse av valgkomite, uttalelse til stotte for
de streikende arbeideme i Esbjerg i Danmark og uttalelse om elektrofagene.
Tilstede: 62 representanter og 4 gjester.
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Konferanser
27.-29. mai 1994
Storbykonferanse i Bergen med representanter fra Oslo, Bergen, Trondheim, Tromso og
Stavanger.
Fra Oslo deltok Marit Nybakk, Kjell Ivar Moen, Jom Karlsen, Jan Andresen og Wenche
Paulsnid.
Temaer for konferansen var:
• Naeringspolitikk i storbyene
• SND i forhold til storbyene
• Langtidsplan for NSB, med sasrlig vekt pa neertrafikken rundt storbyene
• Nord-Norgebanen
• LO's organisasjonsprosjekt og storbyene.
Innledere var bl. a. Marit Nybakk, Svein Fjellheim, statssekreteer Gisle Handeland og leder av
SND's kontor i Bergen.
16.ausust 1994
Konferanse i Sundt-salen om SAS-konflikten og uverdige ansettelsesforhold.
Innledere: Marit Nybakk, Walter Kolstad, Svein Fjsestad og Jan Balstad. Orienteringer fra
klubben pa SAS-hotellet, klubben p^ Royal Christiania samt Marit Botnegard fra klubben pa
Skiphelle.
25. og 26. ausust 1994
Styrekonferanse i Drammen.
Innledere: Marit Nybakk, Anne Serlie, Tore Larsen, Egil Mongstad, Magne Svendsen, Kleiv
Fiskvik, Kaare Sandegren, Carl OlufBodi, Inger Lise Husey og Kjell Ivar Moen.
Sl.oktober 1994
Konferanse i Samfunnssalen om dagligvaremarkedet - konsentrasjon og makt.
Innledere: Egil Sstvedt fra NKL, Ame Dulsrud, SIFO, Stein Stuggu, NNN Orkla og Bente
Lovaas, styremedlem i Freia Marabou Suchard.
18.novemberl994
Konferanse i Samfunnssalen om EU.
Innledere: Carl Erik Schultz, Marianne Andreassen, Turid Birkeland, Hill-Martha Solberg,
Tove Strand Gerhardsen, Berge Furre og Marit Nybakk.
21.novemberl994
Konferanse pa Stratos om sosial dumping og lov om almenngjering av tariffavtaler.
Innledere: Age Limbodal, Erik Orskaug, Tom Therkildsen, Ole Sten Olsen, Knut Weum, og
Inge Myrvoll. Forberedte innlegg fra tillitsvalgte.
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De viktigste sakene i perioden
Naeringsutvdklingen i Oslo
Industri- og nsringsutviklingen i Oslo og
omland har ogsa i denne perioden statt svaert
sentralt i Samorgs daglige arbeid og preget
prioriteringene av bade faglig strategi og
enkeltsaker. Utgangspunktet for arbeidet
med nasringspolitikk er Samorgs handlingsplan for nsringsutvikling og en rekke saker
og uttalelser. Samorg legger til grunn for sin
strategi for nseringsutvikling at Oslo har et
stort potensiale for ny industri og at hovedstadsregionen ma vsere motor i en nasjonal
naeringsstrategi. Det ma derfbr arbeides
systematisk bade i kommunale organer,
gjennom Oslobenken pa Stortinget og via
Regjeringen for a skape forstaelse for nodvendigheten av Oslo som et kraftsenter i den
framtidige vareproduksjonen i Norge.

Samorg hadde et naert samarbeid med Per
Klausen bl. a. om utarbeidelse av bystyremelding nr. 1 1993: Neeringsmeldinga.
Samorgs styre reagerte skarpt p& at Klausen
ble byttet ut. Etter skiftet har Samorg
opparbeidet et godt samarbeid ogsa med
Kaare Sandegren, som har god kontakt bade
med Samorgs ledelse og naeringspolitisk
utvalg.

Naeringspolitisk utvalg
Neeringspolitisk utvalg ble konstituert 29.
september 1995, og har hatt flre plenumsmoter.
Utvalget har best^tt av; Egil Mongstad, Age
Limbodal, Jem Karlsen, Anne Soriie, Dag
Christiansen, Torbjom Kristoffersen, Torill
Olufsen, Jens Hoel, Knut Johansen, Sven
Hugo Johansen, Sissel Weholdt og Jan
Ottesen.

Samorg har vasrt opptatt av bedrede rammevilkar for nye bedrifter som etablerer seg i
Oslo gjennom tilrettelegging, tilgang pa
kompetanse og produktutvikling, kommunal
ser/ice, stipendordning for etablerere og
betingede skatte- og avgiftslettelser.

Utvalget har behandlet folgende hovedsaker:
I trad med det arbeidet som gjores sentralt
for a fa til samarbeid mellom Staten som
forbruker og bedrifter for a styrke norsk
industriproduksjon, har Samorg arbeidet for
a fa kommunale etater til a kjope varer fra
byens industri. Samorg er derfor fomeyd
med at byradsavdelingen for nasringsutvikling har opprettet et fond som i samarbeid med statlige virkemidler kan benyttes
i et trekantsamarbeid mellom offentlige
myndigheter, kommunen som forbruker og
lokale vareprodusenter.

Uverdige ansettelsesforiiold i hotell- og
restaurantbransjen
Utvalget har bidratt til & synliggjore angrep
pa tariff- og avtaleforhold i denne bransjen.
Dette arbeidet er fulgt opp av et eget utvalg,
under ledelse av Roy Gyberg.
Freia-distribusjonssaken
Utvalget har hatt m0ter med klubbleder Jan
Ottesen og styrerepresentant Bente Lovaas.
Utvalget har hatt kontakter i det politiske
miljoet, og har droftet denne saken med
nseringsbyrad Kaare Sandegren. Utvalget har
avtale med klubben p^ Freia om & folge opp
denne saken.

Samorg har i mflter med Oslo kommunes
ledelse, varaordferer og nasringsbyrad, gitt
sitt syn pa nseringsbudsjettet for 1995 og
bidratt til at det ble vedtatt.
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bestaende av Knut Johansen, Age Limbodal
og Jens Hoel. Denne gruppa utarbeidet en
liste med krav som skulle fremmes til Ap og
SV, som da var inne i sine programdebatter.
Innstillingen ble overlevert kommunalpolitisk utvalg.

Swebus-avtalen
Naeringspolitisk utvalg har behandlet
Swebus-avtalen, etter innledning av Dag
Christiansen. Utvalget g^r i mot avtalen, og
har, i samarbeid med Samorgs AU, tatt
politiske kontakter for & pavirke beslutningen i Oslo kommune.

Naeringsbyrad Sandegren
Naeringspolitisk utvalg inviterte 8. desember
1994 Kaare Sandegren til en generell
drofting av nseringspolitikk i Oslo, og
hvordan Samorg og byraden kan samarbeide
for a fremme felles interesser,

Filipstad / Containerhavn
Utvalget har dr0ftet spersm&let p& nytt, og
krever fortgang i arbeidet med etablering av
containerhavn p& Filipstad. Saken blir fulgt
opp via Marit Nybakk.

Fagarbeidere, fleksibilisering,
fagforeningsknusing
Pa bakgrunn av den kampen som
heismontorene, og andre elektrofag f0rer,
har nasringspolitisk utvalg vedtatt a invitere
til en konferanse for tillitsvalgte og andre
fagorganiserte, for i dr0fte bakgrunnen for
disse angrepene pa fagforeninger, avtaleverk
og fag. Forberedelsesgruppe er nedsatt og
bestar av Egil Mongstad, Knut Johansen og
Sissel Weholdt. Konferansen har fatt
arbeidstittel "Gleden ved et helt stykke
arbeid", og blir avholdt 10. mai kl. 13.00.
Innledere blir en fra Ap, Kristin Clemet, H
og TellefHansen, deFacto.

Butikksentre / overetablering
Naeringspolitisk utvalgs leder deltok i haring
i bystyresalen. Saken ble deretter dreftet i
utvalgsm0te, etter innledning av tidligere
nasringsbyrad Per Klausen. Saken vil bli
fulgt opp i samarbeid med Oslo og Akershus
Handel og Kontor. Samorg har veert
representert pa seminar om senterutbygging
og nseringspolitikk. Utvalgets leder var blant
innledeme.
Kommunevalget / naeringspolitikk
Nasringspolitisk utvalg droftet kommunevalget, og nasringspolitiske krav til partier pa
venstresiden. Det ble nedsatt en gruppe

Containerhavn Filipstad
uttalelse fra representantskapet beklager
Samorg
at
Miljevemminister
Oslo
Thorbj"0m Bemtsen sa nei til Oslo kommunes planer om containerhavn pa Filipstad. I
uttalelsen heter det bl. a. at departementets
vedtak vil presse mer godstrafikk over pa
vei, og at beslutningen pa sikt kan fere til
ytterligere utflytting av bedrifter og nedleggelse av arbeidsplasser i Oslo. Samorg
arbeider videre for a fa en l0sning pa
containerhavnsaken.

I sitt nsringspolitiske handlingsprogram tar
Samorg til orde for at Oslo havn ma sikres
utviklingsmuligheter og gjores konkurransedyktig i forhold til andre nordeuropeiske
havner. Det er viktig at transport av varer til
og fra Norge i 0kende grad gar over fra vei
til sj0. Samorg har i perioden engasjert seg
sterkt for a fa utvidet Filipstadterminalen for
a sikre bade statlige og kommunale mal om
at hovedstaden skal ha en funksjonsdyktig
havn som dekker neeringslivets behov. I en

Privatisering av koinmunale tjenester i Oslo
sterkt i det som oppfattes som snikpri-

Oslo Samorg har i perioden engasjert seg
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vatisering av kommunale tjenster. Samorg
har tatt opp nedleggelse av Oslo kommunale
Rorlegger/erksted, Swebusavtalen og spersm^let om salg av Wyllerleypa b&de direkte
med byr^d Raymond Johansen og i moter
med Oslo Arbeiderparti og Oslo SV.

mener at kollektivtrafikk klart m& vsere et
offentlig ansvar og mener en eventuell
utskilling av A/S Oslo Sporveiers bussdrift i
eget aksjeselskap er et klart anbudsforberedende tiltak.
Oslo Samorg reoppnevnte senhestes 1994
sitt offentlige utvalg. Utvalget skal bl. a.
utarbeide en plan for oppfolging av
handlingsplanen for offentlig sektor og i
samarbeid med nseringspolitisk utvalg se p^
grenseoppgangen mellom offentlig og privat
sektor.

Samorg har tatt Oslos framtidige samferdselspolitikk opp pa et sserskilt representantskapsmote og har fattet klare vedtak mot
anbud i kollektivtrafikken og mot en
intensjonsavtale mellom Oslo Sporveier og
Swebus. Oslo Faglige Samorganisasjon

De statlige forvaltningsbedriftene
Samorg har i perioden vasrt engasjert i
utviklingen av Televerket (Telenor), NSB og
Postverket. Allerede 24. mars 1994 sendte
i
Oslo,
Bergen
Samorganisasjonene
Stavanger, Trondheim og Tromsa ut en
uttalelse mot omdanningen av Televerket til
aksjeselskap.

enkelte grupper og g& over til innleid
personale. Det gjelder bl. a. vekteme ved
Telenors anlegg i Oslo og rengjeringspersonalet.
Samorg engasjerte seg pa tampen av
perioden ogsa i den planlagte nedleggelsen
av NSB's vaskeri i Lodalen. Vaskeriet er i
stor grad en kvinnearbeidsplass.

Etter opprettelsen av Telenor har Samorg
vsrt seerlig bekymret for planer om a si opp

Hotell- og restaurantbransjen
Oslo Samorg har i perioden arbeidet videre
med a bekjempe useriose firmaer og
kriminalitet i deler av restaurantnseringen.
Samorg holdt en hay profil i kampen mot
topplosbarene og er sveert fom0yd med at
Stortinget vedtok et lovforbud mot virksomheten.

personalet for sa & bruke dem som reservearbeidskraft ("svingd0rprinsippet").

Samorg har ogsa bistatt Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet i Oslo med aksjoner
nar enkelte arbeidsgivere i forste runde har
sagt nei til tariffavtale. Eksempler p& dette er
MacDonalds og Chinatown.
Konflikten ved Hotell Scandinavia - SAS-

Samorg arrangerte ogs& en halvdagskonferanse i Sundtsalen om SAS-hotellsaken og
utviklingen av losarbeidere og midlertidige
ansettelser i arbeidslivet der bl. a. forbundsledeme Svein Fjasstad, NHRF og Walter
Kolstad, NTF deltok i tillegg til LO-sekretsr
Jan Balstad.

hotellet - tilspisset seg sommeren 1994 ved
at hotellet gikk til oppsigelse av deler av

Samorg satte i september 1994 ned en
"gravegruppe" ledet av Roy Gyberg med

Pa styrekonferansen i Drammen 26. august
1994 besluttet Samorg a varsle faglig boikott av hotellet dersom konflikten utviklet
seg.
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ledelsen hadde 7. mars 1995 et m0te med
samferdselsminister Kjell Oppseth om
luftfartsverkets og SAS sin personalpolitikk.

Kjell Ivar Moen som sekretaer. Gruppa har i
forste omgang kartlagt regnskaper og
eiendomsstruktur innen SAS-hotellene i
Nord-Europa. Samorgs ledelse og utvalgs-

Revisjon av Arbeidsmiljeloven
P& bakgrunn av arbeidet med midlertidige
tilsettinger og okt fleksibilisering i arbeidslivet, engasjerte Oslo Samorg seg p^ flere
nivaer ved revisjonen av Arbeidsmiljoloven.
I en uttalelse fra representantskapet heter det
bl. a. at det "i en situasjon med hay
arbeidsledighet er viktig for fagbevegelsen a
kjempe mot arbeidsgivemes angrep pa
ansattes faglige og sosiale rettigheter. For at

flest mulig skal sikres verdige ansettelsesforhold og opprettholde stillingsvemet
er det viktig at lov om arbeidervem og
arbeidsmilj'0 styrkes pa dette omradet." Oslo
Samorg sa seg derfor glad for at et bredt
flertall i Stortinget gikk inn for en
innstramming av bruken av midlertidige
tilsettinger og forbud mot det sakalte
"svingd0rprinsippet".

Heismontersaken
Oslo Faglige Samorganisasjon har i hele
perioden stettet Heismontorenes Fagforenig
i kampen mot NHO's forsek pa a knekke
fagforeningen og pulverisere faget. Samorg
har imidlertid ikke tatt standpunkt til alle
aksjonsformene til fagforeningen.

Pengene ble overlevert NHO ved en fanemarkering22.juni 1994.

I forbindelse med palegget fra Arbeidsretten
om at ber0rte bedrifter skulle ha en
erstatning pa kr. 737.000,- for en politisk
streik fra heismonterenes side, sa Samorg

Oslo Samorg gikk ogsa inn som meklere da
tillitsvalgte fra Heismontorenes Fagforening
og Elektromontorenes Fagforening ble
suspendert fra forbundet sommeren 1 994.

seg villig til a arrangere en kronerulling
innen fagbevegelsen pa landsbasis for &
betale boten.

Reguleringssaken
En viktig del av det kontinuerlige arbeidet
med naeringspolitikk er a sikre tomter til
industriformal og hindre omreguleringer.
Samorg har i perioden behanldet flere konkrete reguleringssaker, bl. a. i Nydalen, pa
Brynsheyden og i Sofienberggata.

blir omregulert til boliger.
Pa Brynsh0yden ligger en av Oslos viktigste
eksportbedrifter, Nordox Industrier, i tillegg
til Oslos siste jemstoperi, Nielsen Jemst0peri. Etter henvendelse fra klubben ved
Nordox engasjerte Samorg seg i reguleringen av omradet flere ganger i perioden
og vant fram. Omradet skal fortsatt vsere
regulert til industriformal.

I Nydalen har Samorg etter henvendelse fra
klubben ved Fundia (Christiania Spigerverk)
og Fellesforbundet Region Oslo tatt kontakt
med byradene Terje Kalheim og Kaare
Sandegren for a hindre at deler av omr^det

Fra Norsk Nasrings- og Nytelsesarbeiderforbund har Samorg fatt en anmodning om
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bistand for & sikre en reguleringsplan i
Sofienberggata av hensyn til utviklingsmuligheter for Agra Industrier A/S.

Naeringsbyrad Kaare Sandegren har lovet SL
felge opp saken.

Denofa-LUleborg
En av de fagforeningene som har fatt bistand
i perioden er klubben ved Denofa-Lilleborg.
Bedriften som er 100% eid av Orklakonsemet, har en samarbeidsavtale med
flemasjonale Unilever. Avtalen har gradvis
f0rt til en nedbygging av industriproduksjonen ved at stadig flere av Lilleborgs
produkter er produsert ved Unilevers anlegg
i utlandet. I tillegg er mange av de varene
som produseres i Norge lisensproduksjon,
der produktet er utviklet i Unilevers
forksningslaboratorier.

ganger truet med nedleggelse og har bl. a.
begrunnet slike planer med okonomi og okte
krav fra miljevemmyndighetene. LO's
arbeidslivsavdeling har derfor bistatt
klubben med altemative beregninger.
Samorg har kontaktet Miljovemdepartementets politiske ledelse som har gitt en
annen versjon av milj'0kravene enn
bedriften.
Denofa-Lilleborg er pa utkikk etter en ny
tomt, og Samorg har kontaktet Oslo
kommune for a sikre bedriften en framtid i
Oslo.

Ledelsen ved Denofa-Lilleborg har flere

Konsentrasjon i varehandelen - konsekvenser for
varedistribusjon fra mdustribedrtfter
Fem store dagligvarekjeder er i ferd med &
fa monopol innen dagligvarebransjen i
Norge. Disse matvaregigantene tar na
initiativ til ogsa & overta distribusjonen av
varer til egne utsalg og butikker. Hittil har
stort sett produsentene selv statt for frakt av
sine egne varer. Freia I Oslo har bl. a. hatt et
eget nett^erk og kjort sjokolade til 16.000
kunder pa landsbasis. Bedriften har ansatt 70
personerpa distribusjon og 35 pa lager.

Oslo Samorg satte h0Sten 1994 fokus pa
denne problemstillingen, bl. a. ved & arrangere en konferanse i samarbeid med
bedriftsklubben pa Freia.
Ved Freia vil oppsigelser av sjaforer og
lagerpersonell bety en ytterligere belastning
etter at naermere 200 produksjonsstillinger er
fjemet siden Kraft General Foods kjopte
bedriften.

Revidert Nasjonalbudsjett 1994
Foran Stortingets behandling av Revidert
Nasjonalbudsjett i mai /juni 1994 tok Oslo
Samorg opp tre saker med Finansministeren.

Den andre som ble tatt opp var forslaget til
okning av avgift pa rulletobakk, en okning
som ville forskyve prisen pa rulletobakk i
forhold til ferdige sigaretter. Rulletobakk
produseres bl. a. av Tiedemanns Tobakksfabrikk i Oslo, mens sigaretter stort sett er

Den ferste saken var forslag til endringer i
reglene for omsetting av legemidler, etter
henvendelse fra NTL-avdelingen i Statens
Medisinaldepot.
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importvare. En forskyvning av avgifiten ville
kunne sette arbeidsplassene i Oslo i fare.

mellompartiene til S stotte bevilgningen til
forbedringen av AFP-ordningen slik det var
blitt enighet mellom partene og Staten i
hovedtariffoppgj oret.

Samorg tok ogs^ opp AFP-ordningen med
Stortingets Finanskomite og oppfordret

Internasjonalt arbeid
Styret i Samorg har for &rsm0teperioden
nedsatt folgende intemasjonale utvalg:
Kleiv Fiskvik, NKF, leder, Reidun Wahl,
TD, Knut Even Lindsjem, NKF, Eva
Aurland, HK, Inger Lise Ronning, NTL,
Egil Mongstad, FF og Ame Grenningsaether
(har aldri m0tt fordi han trakk seg / aldri ble
spurt). Utvalget mener det har vasrt en
ulempe at alle representanter ikke ble spurt
om de var interessert f0r de ble utpekt.
Utvalget har derfor aldri vasrt fulltallig.

et formalisert samarbeid med Nei til EU og
SME, og var ogsa medarrangor i to store
massemonstringer hosten 1994.
Intemasjonalt ufrvalg har hatt 7 moter.
Leder av intemasjnalt utvalg var en av
hovedtaleme pa den antinazistiske demonstrasjonen i Oslo i mars.
Oslo Faglige Samorganisasjon har et
samarbeid med tilsvarende organisasjoner
b&de i Norden og Europa. Representanter for
Samorg har i perioden deltatt i de
Europeiske hovedsteders Samorganisasjoners konferanse i Berlin og i de Nordiske
hovedsteders tilsvarende konferanse i
Helsinki. Samorg deltok ogsa pa et faglig
hovedstadsseminar i Stockholm i midten av
september 1994, arrangert i forbindelse med
Riksdagsvalget i Sverige.

Intemasjonalt utvalg er ansvariig overfor
Samorgs styre og skal arbeide i henhold til
de retningslinjer og vedtak som styret og
representantskapet foretar.
Det intemasjonale arbeidet har i ^rsmeteperioden forst og fremst vsert konsentrert om
EU-arbeidet i henhold til de vedtak som
representantskapet og styret har gjort.
Samorg var derfor deltaker i, og medarrang0r, av flere m0ter og konferanser om
EU-spersmalet.

Samorg har i perioden ogsa engasjert seg i
kurdemes og andre opposisjonelles situasjon
i Tyrkia. P& representantskapsmotet 24.
oktober vedtok Samorg a be Stortinget serge
for at norsk eksport av vapen, v^pendeler og
ammunisjon til Tyrkia blir stanset.

Intemasjonalt utvalg var herunder ogsa
hovedansvarlig for et helsides faglig opprop
i dagspressen. Utvalget hadde i EU-kampen

LO's organisasjonsprosjekt
Bade i innevasrende periode og i manedene
fer, var Oslo Samorg aktivt engasjert i LO's
organisasjonsprosjekt. Som et underutvalg
av LO's referansegruppe for lokale LOavdelinger ble det nedsatt en storbygruppe
under ledelse av Samorgsekretsr Svein
Fjellheim fra Stavanger. Forovrig satt Samorgledeme i Oslo, Bergen og Trondheim i

gruppa, som hadde Stale Dokken fra LO
som sekretasr. Rikard Traslnes fra organisasjonsprosjektet tiltradte etter behov.
Organisasjonsprosjektet ble behandlet pa
LO's representantskapsmete 28. og 29. juni
1994.
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Fordi Oslo er eneste Samorganisasjon som
er fylkesorganisasjon, onsket styret i Samorg
a se pa mulighetene for a bli proveprosjekt.

Arbeidsgruppa har avgitt sin innstilling med
forslag til funksjoner, retningslinjer, ekonomi og myndighetsomrade for en forseksordning for LO-avdeling i Oslo. Forslaget
innebaerer at de funksjonene som Oslo
Faglige Samorganisasjon og Oslo-delen av
LO's distriktskontor i Oslo og Akershus har,
slas sammen, og at den nye avdelingen
overtas av disse. Forslaget skal behandles i
representantskapet og eventuelt ogs^ i
Landsorganisasjonen, dersom representantskapet i Samorg vedtar forslaget.

Til a utrede forslag om forsoksordning med
LO-avdeling i Oslo har styret i perioden
derfor nedsatt folgende utvalg:
Anne Sorlie, TD, Kleiv Fiskvik, NKF, Roy
Gyberg, HRAF, Age Limbodal, FF, Anita
Krosby, NKF og Wenche Paulsrud, LO's
Distriktskontor for Oslo og Akershus.

Krav om tariffavtale ved kommunale anbud
Odda kommune vedtok tidlig i 1994 at det
som en del av antikontraktorklausulen i
kommunen skulle kunne kreves tariffavtale
som vilk&r for anbud eller at firma med
tariffavtale skulle foretrekkes ved ellers like
vilkar. Dette for a unnga sosial dumping ved
at de firmaer som presset lonningene ned
skulle fS et anbud. Vedtaket ble stottet av
alle ledd i fagbevegelsen, ogsa LO sentralt.
Det er imidlertid strid mellom LO og
Kommunal- og Arbeidsdepartementet om

hvorvidt vedtaket er forenelig med E0Savtalen.
Oslo Samorg har stottet fagbeveglsen og
kommunale myndigheter i Odda i sakens
anledning flere ganger. Forst i intervju pa
lokalradioen i Odda, deretter ved en felles
uttalelse fra Samorganisasjonene i storbyene. Sa i egen uttalelse i styrem0te 6. juni
1994 og pa nytt i representantskapsm0te 6.
mars 1995.

Foran kommunevalget 1995
I 1991 var Oslo Faglige Samorganisasjon en
av padriveme i arbeidet for & f& et nytt byrad
utgatt fra arbeiderbevegelsens partier.
Samorg utarbeidet ogsa et program med
sarlig vekt pa nseringspolitikk, som ble
fremmet som et krav til et nytt byrad. Bl. a.
ble det stilt krav om en egen byrad for
nseringsutvikling.

Tone Gjesdal, NKF og Jan Andresen, FF.
Utvalget ba fagforeningene om innspill og
utarbeidet et forslag som ble behandlet pa
styremetet i januar 1995. Innarbeidet i
forslaget var ogsa et utkast fra nasringspolitisk utvalg.
Styrets endelige innstilling ble oversendt
Oslo Arbeiderparti og Oslo SV 17. januar.
De temaer som er ssrlig omtalt er Oslo
kommune som arbeidsgiver, naeringsutvikling og utdanning og samferdsel.

Hesten 1994 satte styret ned et utvalg for a
gi innspill til kommunevalgprogramutkastene til de to navasrende byradspartiene,
Oslo Arbeideq?arti og Oslo SV. Ufrvalget
besto av Inger Lise Husey, NTL, leder,
Anne Finborud, SL, Bjem Jensen, Grafisk,

Innstillingen er vedlagt beretningen i sin
helhet.
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1. mai 1994
Opplegget for 1. mai 1994 ble vedtatt i
representantskapet 28. febmar samme ar. I
tr^d med tradisjonen i et hovedtariffe var
LO-leder Yngve Hagensen en av hovedtaleme pa monstringen pa Youngstorget. Den
andre taleren var Oddrun Remvik.
Samorgleder Marit Nybakk &pnet motet, og
leder av Oslo Transportarbeiderforening,

Lars Johnsen, holdt appell om tariffstreiken i
Norsk Transportarbeiderforbund. Tidligere
p& morgenen avduket Samorgsekretzer Kjell
Ivar Moen pionerstatuen. Toget samlet rundt
6.000.1 tillegg til fagforeningene deltok alle
de politiske partiene i arbeiderbevegelsen i
toget. I tillegg deltok Oslo lasrerlag og Oslo
Nei til EU med egne seksjoner.

Samorgs egne vedtatte paroler var:
• Oslo Samorg sier nei til EU
• Jobb nr. 1 er Regjeringens ansvar: 180.000 krever arbeid for tariff
• Forsvar forvaltningsbedriftene - Post - Tele - NSB
• E0S-avtalen er vedtatt: Stopp kapitalflukten - forsvar Oslo-arbeidsplassene
• Forsvar stillingsvemet og tariffavtalene, sla NHO's offensiv tilbake
• Bekjemp rasismen - stopp nazistene
• 6-timers arbeidsdag med fiill lonnskompensasjon - reformen ma starte n&
Etter toget arrangerte Oslo Faglige Samorganisasjon en solidaritetskonsert pa Sentrum

Scene med Age Aleksandersen,
Afzelius og Sosialistisk kor.

Bj0m

1. mai 1995
Representantskapsm0tet 6. mars la det politiske grunnlaget for arets 1. maifeiring.
Talere pa Youngstorget skal veere byrads-

leder Rune Gerhardsen og varaordforer Kari
Pahle. Appellant er Ole Koppreitan.

Folgende paroler er vedtatt som Samorgs egne:
Hovedparoler:
• Fortsatt sosialistisk styring i Oslo
• Alle i arbeid - handling na
• Aldri mer Hiroshima - forby alle atomvapen
Tilleggsparoler:
• Nei til privatisering og salg av kommunale og statlige arbeidsplasser
• Nei til anbud i kollektivtrafikken
• Lik l0nn for likeverdig arbeid: Kvinner krever handling na
• Stopp angrepene pa A-trygden: Stopp ledige pa sosialhjelp
• Arbeid eller utdanning for alle under 25 &r
• Sla tilbake NHO's politikk - skap arbeidsplasser
• E0S-direktiv truer arbeidsplasser: Stortinget m& si stopp
• Stopp nazistene - kamp mot all rasisme
• Solidaritet med kurdeme - ingen v^pen til Tyrkia
• Respekter folkeavstemninga - fortsatt nei til EU
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Studiearbeidet
Skolering og opplysningsarbeid har lange
tradisjoner i arbeiderbevegelsen, og alt fra
starten av var dette en prioritert oppgave. I
forrige arhundre sa arbeiderbevegelsen pa
skolegang og folkeopplysning som en forutsetning for arbeiderklassen til & skape et
sosialistisk og rettferdig samfunn. Ogsa
skolering av tillitsvalgte var nadvendig for a
fa til en sterk og godt fungerende arbeiderbevegelse. Slik er det ogsa i dag. Slagordet
"kunnskap er makt"
gjelder kanskje enda
mer i dagens informa-sjonssamfunn, enn
tidligere.

styringsmekanismer fungerer og politisk bevisstgjoring, er nodvendig for fagbevegelsen
for a fa 0kt innflytelse og p&virkningsmuligheter pa politiske beslutninger. For
Samorg, som en bredt sammensatt og
samfunnsengsajert organisasjon, er dette
viktige skoleringsmal. Slikt arbeid foregar
bl. a. gjenom de ulike temakonferanser Oslo
Samorg arrangerer, hvor m&let er b&de &
pavirke og a bevisstgjore ved a fokusere pa
ulike problemstillinger.
Studiearbeid har ogsa en viktig funksjon i a
0ke forstaelsen og interessen for faglig
arbeid generelt, og derigjennom rekruttere
medlemmer til aktivt arbeid pa arbeidsplassen eller i fagforeningsstyret. En spesielt
viktig malgruppe er unge fagorganiserte.
Ved & motivere og skape st0rre bevissthet
rundt betydningen av det a organisere seg
blant yngre, kan disse igjen p^virke andre
unge, og medvirke til at flere organiserer
seg.

Skolering og smdiearbeid har flere malgmpper og malsettinger.
Tillitsvalgtopplsringen er nedvendig for a
videreutvikle og styrke foreningene og organisasjonen. Faglig oppdaterte tillitsvalgte er
nedvendig for a veere rustet til a m0te
dagens utfordringer.
Politisk skolering, bade hvordan de politiske

Studieutvalget virksomhet
Oslo Samorgs studieutvalg har hatt f0lgende sammensetning i perioden 1994 til1995:
Tore Larsen
leder
Tine Ellila
styremedlem
CarlOlufBodi
styremedlem
Toril Deildok
styremedlem
Sissel Brandsaster
styremedlem
styremedlem
Aase Sand
For Carl Oluf Bodi (AOF) har Kjell Amundsen (Oslo AOF) mott og fungert som utvalgets
sekretasr. For utvalget var dette en meget god ordning som sikret et godt samarbeid med
arbeiderbevegelsens voksenopplasringsorganisasjon.
Aase Sand ba seg fritatt som styremedlem pa grunn av stort arbeidspress i sitt arbeid. Dette
ble imotekommet. Aase Sand hadde vaert medlem i styret fra studieutvalgets start i 1993. Hun
mette regelmessig pa motene, og var aktiv og konstruktiv. Styret takket henne for innsatsen.
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Styret har i perioden hatt styremeter i 1994: 23/8, 9/9, 29/9, 24/10, 14/11, 5/12. I 1995: 16/1,
30/1,20/2,20/3.
oktober -94. Ca. 30 deltakere.
I et samarbeid med Oslo AOF ble det sendt
tilbud om kurs i praktisk norsk, og i engelsk
muntlig. Kursene var prismessig rimelige,
og behovet skulle vaere tilstede i v&r
intemasjonalistiske tid. Tilbudet brukes desverre altfor beskjedent av foreningene. Her
bor det vasre ufrviklingsmuligheter.

Arbeidet hesten 1994 var preget av folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU.
Studieutvalget droftet hvordan utvalget best
kunne fungere for a yte sitt bidrag i arbeidet
mot norsk tilslutning til EU. Erfaringene
med apne temameter fra 1993 - 94 var at det
kom svsrt f& hvis m0tene ble lagt for tett.
Oslo Samorg ved styret hadde flere
representantskapsmoter hvor temaet var EU,
og hadde stor aktivitet i arbeidet for neiseier ved folkeavstemningen. Studieutvalget
valgte derfor a legge opp til tiltak for
fagorganiserte i Oslo med tilbud av en annen
karakter enn kampen mot EU.

Styret tok opp igjen tanken om et seminar
over flere dager pa Rjukan. Seminaret skulle
sammen med besok pa Arbeidermuseet
behandle arbeiderbevegelsen og sosialismens situasjon i v&r tid. Arbeiderbevegelsens historiske oppgave a organisere
arbeiderklassen til politisk kamp for det
sosialistiske samfunn - som et altemativ til
kapitalismen, er det en oppgave i var tid?
Styrets oppfatning var at det er viktig a
holde den politiske idedebatten levende, og
det ble utarbeidet et program til Rjukanseminaret. N^r arsmeldingen skrives er
seminaret fulltegnet.
Det ble ogs^ i samarbeid med Oslo AOF
avholdt et dagseminar for tilltsvalgte 2. mars
-95. Tema: Arbeidsmiljeloven. Ca. 100
deltakere.

Med bakgrunn i problematikken - fagorganiserte med minioritetsbakgrunn - droftet
styret hvordan det kunne arrangeres et dagseminar. Det ble opprettet en arbeidsgruppe
bestaende av styremedlemmene Tina Ellia
og Toril Deildok. Program ble utarbeidet, og
invitasjon sendt til fagforeningene. Seminaret matte desverre avlyses pa grunn av
manglende tilslutning.
I samarbeid med Oslo AOF ble det avholdt
informasjonsmete for tillitsvalgte 13.
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Vedlegg:
1. Oslo Faglige Samorganisasjons innspill til kommunevalgprogrammene til
Oslo Arbeiderparti og Oslo SV
2. Notat om kontingenten og Samorgs 0konomi i forhold til aktivitetsniva
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Oslo Faglige Samorganisasjons krav til Oslo Ap og Oslo
SV's kommunevalgsprogram for kommende valgperiode:
Oslo kommune som arbeidsgiver
• Oslo kommune m& bli en foregangskommune som arbeidsgiver. Avtale- og lovverk for
arbeidstakere ma etterleves.
• Kommunen ma ta ansvar for oppdatering av arbeidstakeme slik at de tilfredsstiller endrede
kvalifikasjonskrav som felge av omstillinger. Overtallige ma tilbys kurs og stillingshjemler
p& en slik mate at de ikke faller utenfor arbeidsmarkedet.
• Det offentlige har et sasrskilt ansvar for a ha / utbygge er bredt sammensatt arbeidsmarked.
• Vi krever tiltak i kommunens arbeidstilbud med sikte pa & motvirke et etnisk-delt
arbeidsmarked slik det er i dag.
• Oslo kommune ma iverksette offensive tiltak for a utjevne lonnsforskjeller mellom kvinner
og menn som utelukkende kan tilskrives kjonnsdiskriminering. Ved inntektsoppgjer ma
lavlonnsgrupper prioriteres.
• Kommunen m& iverksette tiltak med sikte pa bedre kommunal styring og kontroll av egne
bedrifter og etater.
• Oslo kommune m& bevare og styrke kommunale bedrifter.
• Oslo kommune ma urmga personlige og superh0ye l0nninger i Oslo kommune.
• Bydelsreformen og styringssystemet ma evalueres i lys av ressursbruk og brukerbehov.
• Bruken av private konsulenter ma sterkt begrenses i Oslo kommune.

Naeringsutvikling og utdanning
• Det ma jobbes systematisk lokalt og sentralt for a skape forstaelse for nodvendigheten av
Oslo som et kraftsenter i den framtidige vareproduksjon i Norge.
• Det ma jobbes i forhold til sentrale myndigheter for a gi nye bedrifter som etablerer seg i
Oslo betingede skatte- og avgiftslettelser de tre ferste ara.
• Kommunen ma stille rimelige og godt tilrettelagte tomter til disposisjon for produktiv
virksomhet innenfor nasringskomdorene samtidig som det legges til rette for at sma
h^ndverksbedrifter kan drive i mer bymessige omr&der.
• Kapitaltilgangen og tilgangen pa kompetanse for sma og mellomstore bedrifter ma
forbedres, ved at enjobber for a & til et Oslo-kontor av SND's virksoinhet og at det
opprettes fond.
• Den planlagte stipendordningen for etablerere og arbeidslose med faglige forutsetninger ma
gjennomferes og utvikles videre.
• Kommunen m& drive et mer aktivt og malrettet arbeid for a markedsfere Oslos fortrinn i
forhold til viktige miljeer.
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Kommunen m& ta alle nodvendige virkemidler i bruk for a fa til en styring av
aktivitetsniv^et i bygge- og anleggsbransjen og det m& satses sterkt p& fagopplasring
irmenfor denne bransjen.
Det ma skje en etableringsstopp i restaurantnasringen inntil behovet er kartlagt.
Kommunen ma ta alle virkemidler i bruk for a bekjempe useriose finnaer og kriminalitet i
deler av restaurantnseringen.
Oslo kommune ma arbeide for ny vekst i nasringslivet (industri og handverk), med et
balansert naeringsliv for & trekke til seg investorer.
Oslo Havn ma modemiseres og bygges ut. Ny kaifront og containerkrav nr. 2 pa Filipstad
ma bygges.
Seerlige tiltak ma iverksettes for nyetablering av industri- og handverksbedrifter i Nydalen,
blant annet ved regulering.
Oslo kommune ma felge opp og i sterkere grad bruke sin pavirkning i forbindelse med
utforming av konsesjonsbetingelser ved kjop og salg av bedrifter.
Kommunen ma fa flere kommunale laerlingeplasser og det kommunale tilskuddet til
leeriingebedrifter fordobles.
Oslo kommune ma prioritere innkj0p fra norske bedrifter og stille krav om tariffavtale og
lasrlingeordning.
Oslo kommunes malsetting ma vaere a skape 1.300 Iserlingeplasser for Oslo-ungdom i
forhold til Reform '94. Det m^ iverksettes tiltak mot bedrifter som diskriminerer Osloungdom ved opptak av Iseriinger.
Bedriftenes opplseringskapasitet ma bestemme antall Iserlinger, ikke hvor mye arbeidskraft
de selv mener at de trenger. Dette er en viktig fomtsetning for at det er mulig &
'94.
gjennomfare Reform
En ny skole i Oslo ost ma ikke bli en prestisjeskole pa bekostning av handverk- og
industrifag, og ikke fore til nedleggelse av handverk- og industriklasser ved andre skoler.
Yrkesfaglige studieretninger ma bygges ut ved videregaende skoler i Oslo.

Samferdsel
• Oslo kommunes priser pa kollektivtrafikk firyses pa dagens niva.
• Kollektiv persontransport er et offentlig ansvar pa linje med sykehus og skoler.
• Ruter som drives av Oslo Sporveier ma ikke legges ut pa anbud.
• Ingen kollektivruter i Oslo skal legges ut pa anbud.
• A/S Oslo Sporveier ma beholes som et selskap, og omgjares til kommunal bedrift.
• A/S Oslo Sporveier ma ikke selges, deles eller privatiseres.
• Oslo Sporveier ma prioritere miljovennlige transportmidler.
• Eventuelle frigjorte arealer p& Fomebu ma reguleres til industri.
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Sysselsetting
• Oslo kommune ma serge for at unge arbeidsledige m& prioriteres pa arbeidsmarkedet.
• Kommunen mSt gi driftsstette for organisasjoner som arbeider for ledige (kurs og sosiale
aktiviteter).

Boligpolitikk
• Oslo kommune ma gjenoppta byfomyelsen av Oslo indre by, dette ma skje blant annet med
statlig fmansiering i betryggende former som ikke skaper nye gjeldsoffere.

Diverse
• Styrking av kemnerkontoret og strengere kontroll av nzeringslivets skatteunndragelser og
annen ekonomisk kriminalitet. Kontrollarbeidet med useriose bedrifter ma intensiveres.
• Koene i helse- og omsorgssektoren og bamehager m& fjemes.
• Jevnere bymessig spredning av offentlige institusjoner.
• Fastsetting av ligningsverdi p^ boliger ma baseres pa likeverdige kriterier.
• Kommunen ma 0ke sin ressursbruk til bame- og ungdomsarbeid.
• Oslo kommune ma i perioden ta opp med Kommunal- og Arbeidsdepartementet sp0rsm^let
om regulering av kommunegrensene i forhold til nabokommunene.
• Oslo kommune ma viderefore diskusjonen med fylkene i regionen om Oslos plass i
regionen.
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OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON
Lilletorget 1
0184 OSLO

Oslo 15.02.95

NOTAT VEDR. SAMORGS KONTIGENT.
Oslo Faglige Samorganisasjon har kommet til et veikryss vedr. sin
driftsituasjon, enten ma man redusere aktiviteten eller 0ke
kontingenten for og opprettholde aktivitsnivaet.
Begrunnelsen for dette er flere forhold, for det f0rste er det
na noen ^r siden siste kontigent0kning den var i 1991.
Det er ogsa klart at det har vcsrt noe kostnadsekninger de siste
ar, og Samorgs aktivitet har vart rimelig hzy i 1994 har det Vcert
7 representantskapsm0ter, 14 styremater og 36 arbeidsutvalgsmoter. Styret har behandlet 116 saker og arbeidsutvalget 257
saker.
Hva er det sa Oslo Samorg arbeider med av saker utover l.Mai
arrangementet:
* St0tte til fagforeninger som har kontaktet Samorg i ulike
sporsmal, vi kan nevne en del av de fagforeningene som har
kontaktet Samorg:
- Heismontsrenes Fagforening
Buss sjaf0rene i Trondheim Trsfikkselskap
- Oslo Grafiske Forening
Hoteil- oq Resraurantarbeiderforbunder
- Den Norske Postorganisasjon
Klubben ved SAS Hotellet
- Elektromontarenes Forening
- St0periarbeiderenes Forening
- Tele- og Dataforbundet
- Oslo Transportarbeiderforening
* Nsringsutvikling i Oslo, hvor det har vsrt 0nske om at Samorg
deltar og pavirker vi kan nevne noen av de vi har vart i
kontakt med:
- APs bystyregruppe
SVs bystyregruppe
- RVs bystyregruppe
- Bystyremelding nr.l 1993. Strstegi for nsringsutvikling
—
Containerhavn Filipstad
Bedriftsklubben ved Levahn, anbud i NSB
- Nordox Kjemiske Fagforening
•—
- Handel og Kontor, apningstidsloven
- Bedriftsklubben ved Denofa/Lilleborg Fabrikker
—•
- Elektropersonalets Forening
Bedriftsklubben ved Freia •—- Sporveisbetjenings Forening
* Faglig politisk samarbeide

-2* Internasjonalt arbeide:
- Henvendelse fra Palestina gruppene i Norge
Uttalese om Kosova
- Den internasjonale solidaritetskomite med den Irakiske
arbeiderbevegelsen
St0ttekomiteen Kurdernes Venner
* Kommunens budsjettbehandling:
- Henvendelse fra AP/SVs bystyregruppe
* H0ringsnotater:
Fra Nsrings- og Energi Departementets om "Lov om erverv av
naringsvirksomhet".
- Fra LO handlingsplan - milj0.
- Fra Oslo Kom-mune om Oslo samferdselsplan
* Kommunale saker:
- Opprettelse av styringsgruppe for utvikling av
hogskolestudium
- Kartlegging av behovet for lasrlinger
- Omorganisering av Skolesjefens etat
Oslo og Omland Friluftsrad
* Revidert Statsbudsjett:
Henvendelse fra klubben ved Tidemands Tobakksfabrikk
- Henvendelse fra Norsk Medisinaldepo Personalforening
* Likestillingspolitiske arbeid
Vi kan ogsa nevne at Oslo Faglige Samorganisasjon representerer
fagbevegelsens samlede interesser i Oslo og er den eneste
Samorganisasjon som er fylkesorganisasjon.
Oslo Samorg er en faglig pressorganisasjon som tar opp saker
bl.a. overfor byrsdet, bystyret og Oslo benken pa Stortinget, i
tillegg til a pavirke LOs organer.
Oslo Samorg tar selvstendige standpunkter og politiske initiativ
pa. venstresida i Oslo.
Oslo Samorg samarbeider ogsa med de 0vrige Samorgene i de storste
byene som Bergen, Trondheim, Stavanger og Troms0 eventuelt andre
byer hvor vi har felles utfordringer, dette samarbeide har ved
flere anledninger vist seg nyttig for fagbevegelsen.
Oslo Faglige Samorganisasjon bygger pa tradisjoner, fagbevegelsen
i Oslo (Kristiania) brukte lang tid og tenkte seg vel om nar Oslo
den
Samorg
ble
stiftet.
Men
den
09-februar
1920
ble
konstituerende generalforsamling avholdt med et fremmote pa 80
representanter,
kontingenten ble fastsatt til 10 0re for
heltbetalende og 5 sre for halvtbetalende pr. kvartal.

-3Siste gang kontingenten til Samorg ble 0ket var i representantskapsm0te 22.10.90. hvor styret frerrunet forslag om 25% 0kning fra
for
kr.2,-.
heltbetalende,
kr.l,-.
og
kvartal
for
pr,
halvtbetalende til de satsene som er i dag (kr.2,50. og kr.1,25)
gjort gjeldene fra l.januar 1991.
Det forslag styret na fremmer er en akningen (kr.O,50-heltbet /
kr.0,25 halvtbet.) som vil gi Samorg en kontigent pa kr.
884.868,-. ved et helt ar, det blir en inntektsakning pa
kr.144.868,-. i forhold til budsjett 94 som er pa kr.740.000,-.
De samlede inntekter inkludert bevilgning fra Oslo Kommune til
l.Mai vil da bli pa kr.916.368,-. vi kan nevne at etter
kontingentokningen i 1991 ble de samlede inntekter dengang pa kr.
887.000,-. en reel 0kning side 1991 pa kr.29.368,-.
Vi ber derfor fagforeningene om a ta denne saken opp
behandling fzr Samorgs arsm0te hvor 'styrets forslag vil
fremmet.
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