LO i OSLO
^~m scmwrgcm.isasjon tiC LO-dV(Ce.(.ing -

En av de mange forn0\de LO-medlemmene som i slutten av januar fikk hjelp til
selvangivelsen, her i samtale med LO-lederen i Oslo, Marit Nyhakk •
LO i OSLO har ogsa etablert tre nye medlemstjenester;
juridisk radgivning, sosialradgivning og forsikringsrddgivning.

Styrets beretning for perioden

15. april 1995 - 15. april 1996
REGNSKAP 1995

Bnnhold:
Innledning
LO i OSLO's oppbygging / organisasjonsstruktur
Styresammensetning, revisorer, LO's representantskap og diverse utvalg
Medlemsstatistikk for 1995 /1996
Representantskapet
M0ter og arrangementer
Styrets arbeid
Politiske saker

- Tre planer for handling: Industripolitisk handlingsplan, Handlingsplan for tjenesteytende naeringer
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Innledning
Oslo Faglige Samorganisasjon gar ut av perioden som Landsorganisasjonens eneste pr0veprosjekt
som LO-avdeling f0r kongressen i 1997. Som LO i OSLO har Oslo Samorg fatt utvidete fullmakter,
flere arbeidsoppgaver, mer ressurser og et styrket sekretariat Samtidig innebaercr status som LOavdeling et 0kt ansvarfor a koordinere tjenesterforfagbevegelsen i Oslo og sette faglige sp0rsmal pa
dagsorden i det politiske milj0et. LO i OSLO har som ambisjon a ga ut av kommende periode med et
etablert servicetilbud for fagorganiserte, et tilbud som er kjent og som bmkes. LO i OSLO vilogs^
matte pr0ve ut mulige nye fonner for rekruttering av medlemmer til LO blant elever og studenter.
Dette i naert samarbeid med aktuelle og ber0rte fagforeninger og forbundsomrSder.
Anne S0rlie ledet arbeidet med a lage et innhold i en pr0veordning for LO-avdeling. Innstillingen ble
sendt til fagforeningene til h0ring, styrebehandlet og tatt opp med LO's ledelse. MandagSO. oktober
sluttet et enstemmig LO-sekretariat seg til at Oslo Faglige Samorganisasjon blir pr0veprosjekt som
LO-avdeling. Samme ettermiddag sluttet representantskapet i Oslo Faglige Samorganisasjon seg til
prosjektet med overveldende flertall.
Sekretariatet er styrket, og de siste manedene av f>erioden er det gitt prioritet til arbeidet med S
etablere nye tjenesterog nye samarbeidsforhold.
Blant de omradene den nye LO-avdelingen har engasjert seg i er arbeidet med §utvikle
fagopplaeringen i Oslo-regionen. I mars 1996 inngikk LO i OSLO avtale om en forpliktende
handlingsplan sammen med Oslo kommune, NHO Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og
LQ i Akershus. Det gir LO i OSLO et saerskilt ansvar for Oslo kommunes Izriingesituasjon pa kort
ogjangsikt. Pa kort sikt erdet viktiga sikre laerlingeri allefagogforalle VKl-eIeveri yrkesfaglige
linjer hosten 1996. Pa lengre sikt er malsettingen a sikre de enkelte bransjers behov for rekruttering
av faglaert arbeidskraft i titlegg tit a ta utgangspunkt i 0nsket nasringsutvikling i Oslo, og elevenes
egel valg. Som oppf0lging av handlingsplanen har LO i OSLO satt i gang et prosjekt sammen med
avtalepartene oa Norsk Elevorganisasjon (NEO).
LOi OSLOsattei septembernedtrearbeidsgrupperforautarbeidehandlingspIanerpStreyiktige
prioriterte omrader. De tre planene er ved periodens utl0p ute pa h0ring i fagforeningene. Age
Limbodal har ledet arbeidet med a ajoufpre den industripolitiske handlingsplanen fra 1989. Gruppa
har levert et omfattende dokument med klare strategier for et videre arbeid for a styrke eksisterende
industri og bedre rammevilkarene for nyetableringer i Oslo.
Arbeidsutvalget foreslo etter arsm0tet a dele det tidligere Naeringsutvalget i to; industripolitisk utvalg
og utvalg for ajobbe med fleksibiliseringsproblematikken. Dette blant annet for a f0lge opp
fleksibiliseringskonferansen 4. mai. Styret besluttet imidlertid i stedet pa styrekonferansen 30. august
a oppnevne tre arbeidsgrupper til a utarbeide hvert sitt handlingsprogram.
Egil Mongstad har vaert leder for gruppa som har utarbeidet et forslag til handlingsplan for LO i
OSLO's arbeid med fleksibilisering i arbeidslivet. Med utgangspunkt i bl.a. ny teknologi, nye
bedriftsorganisatoriske forhold og interoasjonale kapitalkrefter, ekspansjon og fagforeningsknusing,
har gruppa g§ttgjennom ulike tiltak for a sikre fonsatt faglige rettigheter med nye rammevilkar.
Sissel Weholdt har ledet arbeidet med en handlingsplan for tjenesteytende naeringer. Gruppa har laget
en viktig analyse av de nye store tjenesteytende nseringene i privat sektor og fremmet forslag til
faglige tiltak. B viktig nybrottsarbeid fagbevegelsen i Oslo.
Etter den nodvendige organisatoriske behandlingen vil det bli utarbeidet konkrete tiltaksplaner. En
slik tiltaksplan vil ogsa bli utarbeidet for den handlingsplanen for offentlig sektor som ble utarbeidet i
forrige periode under ledelse av Inger Lise Husoy.
LO i OSLO har i perioden hatt et godt samarbeid med nazringsbyrad Kaare Sandegren om tiltak for
naeringsutvikling, arbeid med a fa til en containerhavn og leerlingeutviklingen i hovedstaden.
LO i OSLO har i perioden samarbeidet med en rekke organisasjoner, bl.a. AOF, LO's distrikts-

kontor, LO, fagforeninger og forbund, samorganisasjonene i de 0vrige storbyene og i de nordiske
hovedstedene, solidaritetsorganisasjoner, Nei til Atomvapen, Oslo Arbeiderparti, Oslo SV, Oslo RV,
byridet og bystyret.
LO i OSLO har i perioden hatt to store fellesarrangementer med Nei til Atomv^pen, pa fredagen 24.
oktober og fakkeltog for nobelprisvinneren 10. desember. I tillegg var LO i Oslo aktive pa
nagasakidagen 9. august og har sendt ut underskriftslister til st0tte for frigiving av den israelske
vitenskapsmannen Vanunu.
LO-i OSLO er representert i bSde styret, faglig-politisk utvalg og i samarbeidskomiteen i Oslo
Arbeideq)arti. Som samorgleder satt Marit Nybakk i nominasjonskomiteen for bystyret Samarbeidet
i Oslo SV har i perioden stort sett vzert knyttet til kommunevalget h0sten 1995. Det erimidlertid
0nskelig a gjennoppta et mer aktivt samarbeid med et eget samarbeidsutvalg.
Perioden har ogsa vaert preget av h0stens kommunevalg, der Samorg var svaert aktive i valgkampen
for a sikre et bystyrcflertall for Arbeiderpartiet og SV og hadde konkrete innspill til faglige
prioriteringer i de to partienes bystyreprogrammer. Det ble ogsa arbeidet for a fa faglige kandidater p§
listene, og det ble gitt informasjon i valgkamnpen om de faglige kandidatene.
I frigj0ringsjubileums&ret aeret Oslo Samorg sine falne kamerater ved & vaerc hovedansvarlig for S
reise en minneplate pa Oslo S over de medlemmer av Osvaldgruppa som omkom under siste krig.
Minneplaten ble planlagt i samarbeid med bl.a. AOF, Norsk Transportarbeiderfbrbuad, Norsk
Jernbaneforbund og Oslo Grafiske Fagforening.
Samorg / LO i OSLO har i perioden hatt et aktivt studieutvalg under ledelse av Tore Larsen og et
intemasjonalt utvalg ledet av Kleiv Fiskvik.
Perioden har vxn preget av arbeidet med aktuelle faglig-politiske saker. Swebus-saken og
samferdselspolitikken, NSB's planer i regionen, personalpolitikken i Telenor, stillingskrav for
elektro- og heismont0rer. Mange av sakene har utgangspunkt i en mer aggressiv
arbeidsgiverholdning, fors0kene pa sosial dumping og nye rammevilk&r som f0lge av den
teknologiske utviklingen.
Overgangen fra samorganisasjon til LO i OSLO og forberedelsene til ny LO-avdeIing har preget
arbcidet i hele perioden, fra arbeidet i LO's organisasjonsprosjekt via nedsetting av et eget utvalg for
a sc pa innhold av en slik avdeling, til avklarende vedtak og iverksetting.
Som LO i OSLO er Oslo Faglige Samorganisasjon styrket b&de som serviceorgan og som en aktiv og
selvstendig faglig-politisk kraft pa venstresida i Oslo, og eren viktig premissleverand0r i det
politiske miljoet.

LO i OSL09s oppbygging / organisasjonsstruktur
LO i OSLO bestarav i alt 192 tilsluttede fagforeningerinnen LO.
Etter medlemsantall velger hver forening representanter til LO i OSLO's representantskap, som
velger styre for LO-avdelingen. Styret er ansvarlig ledelse mellom representantskapsm0tene.
Arbeidsutvalget er saksforberedende, med noe delegert myndighet.
Studieutvalget og Internasjonalt utvalg er begge oppnevnt av styret.
Familie- og likestillingspolitisk utvalg og ungdomsutvalg er kongressoppnevnt.
Arsm0tet, som ut^0r representantskapets medlemmer, er LO i OSLO's h0yeste besluttende organ.
Acpm0tet avholdeshvert ar. Det er normalt ni representantskapsm0ter mellom hvert arsm0te.

Representantskapsordningen
Fagforeningene i Oslo velger representanter til representantskapet etter den enkeltes forenings
medlemstall - en representant for hvert pabegynte 500. medlem.
I alt bestarrepresentantskapet av naermere 300 medlemmer.

Kqntingentsatser
Kr'. 3.- for heltbetalende og kr. 1.50 for halvtbetalende
(Satsene ble vedtatt pa arsmotet i 1995. For var satsene henholdsvis kr. 2,50 og 1,25).

Arsmotets forretningsorden
1. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletiden er begrenset til fem minutter
f0rste gang og tre minutter annen gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang,og h0yst ett minutt
For0vrig kan det stilles forslag om ytterligere begrensning og strek med de inntegnede talere.
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
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Nestleden
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(TD)
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Tore Larsen
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(NKF)
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(NKF)
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(FF)
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Medlemmen
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Varamedlem:
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(HK)
(NTF)
(NTL)

Revisor:

Harald Karlsen

Valgkomite:
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Medlemmer
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Thore Lauvsnes
Wenche Sj0str0m
MaritR0nold
Bj0m Gulbask

(SL)
(FF)
(HK)
(NKF)
fTD)

Arbeidsgruppe for S utarbeide faglig plan om deksibilisering:
Leder
Egil Mongstad
(FT)
Medlemmer
Knut Johansen
(SL)
Anne Soriie
CTD)
Per Johannessen
(NKF)
Jens Hoel
(HRAF)
Se^retaer
Roy Pedersen
(FF)
Arbeidsgruppe fpr a revidere Industripolitisk handlingsplan:
Leder
AgeLimbodal
(FF)
Medlemmer
Inger Lise Hus0y
(NTL)
TorHenrikOlsen
(NKIF)
BenteL0vaas
(NNN)
Sven Hugo Johansson (NGF)
AlexanderKvedalen
Sekretasr:
(HK)
Arbeidsgruppe
- " for a utarbeide handlingsplan for tjenesteytende naeringer:
Leder
Sissel Weholdt
(HK)
Medlemmer
Roy Gyberg
(HRAF)
Per Kristian Finstad
(NTF)
LO's ungdomsutvalg:
Leder
Jan Ame Olaussen
Medlemmer
StigEkrem
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Henning Str0m
Sissel Anita Meek

(NKF)
(FF)
(HRAF)
(NTL)
(HK)

LO's familie- og likestillingspolitisk utvalg:
Leder
Sidsel Brantszeter
(HRAF)
Medlemmer
Randi R0vik
(NKF)
SisseIAnitaMeek
(HK)
Berit Moen
(NTL)
Karin Vogsted
(HRAF)
MarianneSvensli
(NKF)
Benedikte Stemer
(NGF)
Stein Asth0y
(NKF)
Sekretariatet har bestatt av:
Til 1. mai:
Kjel] IvarMoen
Fra 1. august:
OveEngevik
Fra. l.januar: Ove Engevik, sekretariatsleder
AIexander Kvedalen. saksbehandler
Anita Orlund, ungdomssekretaer

Medlemsstatistikk for 1995 / 96
Heltbetalende:

FORENING

|DNP Oslo og Akershus krets
[DNP Sentralenhetens krets_|
|DNP Postbanken Krets,

Blikkenstagernes og Taktekkernes Forening
tsolaterenes Fagforening_|

Byggenergiteknikernes Forening,_|

320^

^060^
-656-

1200

200^

1600

'Tl8~
29

:Jern - og Metall - Oslo_|
Oslo Stoperiarbeiderforening_|
pslo og omegn Skog og Land_| |
Tom'rer og Snekkernes Fagforening
|0slo Stein. - Jord og Sementarbeideres forening_|
|Rorleggernes Fagforening

~46
|

T

:

181
~32

~32

31T

1

-8055-

^4008~
-20-

-92-

1

"Tor

34

~767~

1

1144

631
-508-

1222
~653~

-377~

~623-

^.

-22

Maler og Tapelserernes Forening
-|

^722

^ww

121
| r2318^
—87" ^1914|

|FLT avd. 4, Oslo_—|
IStandard Ingenior og teknikeriorening

~\25

245

Oslo Grafiske Arbeidsledere.

^T3T

^t80~

jHandel og Kontor, Oslo Akershus,

5225

5225| (14763

772^

1007

1004^
-327~

t 1324

|0slo Servitorforening

Oslo Hotell og Restaurantpersonales Forening_|
Oslo Kokkeforening_|
|Elektromontorenes Forening_|
|Heismontorenes Fagforening

^554~
^34"

-32~

448

4
F~3

| [T
1
|2T

1

~1838~
^54^

Telelonsentralmontorenes Forening_|

2T

64

|0slo Fengsefunksjonaerers Forening_|

708^

878

2981

4880

|0sto Grafiske Fagforening

4
~2

Tl8-

~27T

Murernes Union

_-

1400
-523-

Tt8^

jGlassmestersvennenes Forening

FOOSLO

Ant.rep.i
Halvtbet.: Tot.medl.t.:
reo.sk.:

1

2.

Heltbetalende:

FORENING

Ant.rep.i
Halvtbet.: Tot.medl.t.: reo.sk.;

*
|Administrasjonspersonalets Forening E

244

244

jKontorpersonatets forening Oslo

378

378

|Stasjonspersonalets Forening

616

] 1 1528

|Banepersonatets Forening - Oslo

190

^90

389

^QQ

|Elektropersonalets Forening

205

365

|0slo Ingenier og Mesterforening av NJF

145

300

|Linjevedlikeholdsforeningen, Oslo

210
-69-

321
~66

|Lilleborg Kjemiske Fagforening,

75

241

INORDOX Kjemiske Fagforening,

^5

15

AL Kjemiske Fagforening_| |

90

^

|Nycomed Pharma, NKIF 223,_| |

95_|

|0slo Distrikts Kondukterforening

1

iNycomed Kjemiske Fagforening,

1

125
133
-710-

396

Elektrisitetsverkets Arbeiderforening

381

579

|Vannvesenets Arbeidertorening

250"

250

|Friomradenes Fagforening

365

735

|Ulleval Sykehuspersonales Forening

990

jOslo Komm. Reng.ass. Forening
Sosiale Institusjoners Fagforening

1

Helsfyr - Sinsen Fagforening
Furuset Fagforening

~1214~
503

1360

277
~638~

(Nordstrand Fagforening

153

IRoaFagtorening

221

|Akershus Fylkeskomm. Funksj. foren.

208

1858
-1800~

339

^135-

~2~

50

|Veivesenets Arbeiderforening_| |

|0slo Sporveisbetjenings Forening

LI
-2-

-t51
6

3
-3~
~2~

385

T

365
-72T

1
"2"

^04
36

3

290

1

^158-

T

|Tekniske Etaters Fagforening_| |

660

1010

| | 2

|Sogn Personalforening_| |

183

243

| [J_

Heltbetalende:

FORENING
|0slo Kommunale Skolefunksjonserers Forening

[Personalforeningen i Norges Blindeforbund,_|
iLambenseter Fagforening

123

97

220

-36-

~25~

-8T

203

63

326

143

|0slo Havnevesens Personalforening

|Kirkevesenets Personalforening,_| |

120

|Reriholdsverkets Arbeiderforening_[ |

322

|0slo Sporveisarbeideres Forening

600

|0slo Sporveiers Tekniske Arbeidslederforening_| |

92

jOslo Kinobetjenings Forening,_j |

133

|Oslo'-Komm. Bygg- og Boligetaters forening,

920

|Frisorenes Fagforening

140

Oslo kommunale tjenestemannslag

200

|0sto Kommunes Revisorforening

Xulturpersonalets Fagforening

215
| | 1
~483|
[~T

860^
1042^

Q5
~2~

245

669

188

T

1588
-T73~

^

26

^95"

3

45

'30~

-259-

154

308

(Boler Personalforening,

281

329

|Mariglerud Fagforening,

|—156

198

|0stensjo Bydelstorening

217

34

311

[Helterud Fagforening

276

45

385

386

104

-226-342-

[Inn^andreretatens fagforening,

414
35

490^
'259~
^420'

IGrorud personatforening
Bjerke Fagforening

1

85
-24-

154

|Romsas Kommunale Fagforening,_|

T
-2~

340

|Uranienborg - Majorsua Fagforening

jStovner Fagtorening

|

]

"5~

16T

1

180

533
~202

jTjenestemannsloreningen ved Radhuset,_|

.Prisnemndas Tjenestemannsforening

286

r 528

Statssykehusenes Fagforening,

|Filnv og Teaterteknisk Forening

Ant.rep.i
Halvtbet.: Tot.medl.t.: reo.sk.:

45

511
37

1

Hettbetalende:

FORENING
|Sunnas Personatforening,

80

Personalforeningen v / Lovisenberg - Diakonisseh.,

66

|Lokomotivpersonalets Forening 0st Avd. Oslo

113^

|0slo Musikerforening

783^

|0slo Ballettforening

Ant.reo.i
Halvtbet.: Tot.medl.t.: rep.sk.:

~6

|0sto Margarinarbeiderforening
jBryggeri- og Mineralvannfabrikkarbeidernes Forening,

87

~94~

|

113
161

1456

]L^:

][__55;

jNorsk Operasangerforbund

]LJ05_]

^33

204
^48"

147

]L2I

T

V\43

T

][_w:

1

Vinmonopolets Arbeiderforening

337

|0slo Baker og Konditorforening

300

41

^4T

T

|0slo Kjettindustriarbeiderforening

226

20

416

T

*
|Freia Sjokoladearbeider Forening

736

1142^

T

4700
~\QO~

T

555

1

3834

T

|0slo og Akershus krets av NPF

3000

Norsk Sjomannstorbund

180

lUtenrikstjenestens lorening av NTL

476

SentraladministrasjonensTjenestemannslag
|KornforretningensTjenestemannslag

2084
22

Lanekassens Tjenestemannslag_| |

144

IStortingets tjenestemannslag_|

24T

NTLforening33SND_|
|Norsk Medisinaldepot's Personattorening_|
INTLFor.61 i Norges Bank

^r
iii—ir
~202~

'SH'
-95-

~329~

|Forening67av NTL_| |

112

|NTL for, 75, Statens Legemiddelkontroll_| |

19

jNTLavd. 102 - 2 Statsbygg_| |

121

1

T
1

T
T

^442"

-50~
62

|NTL 104-2 Embetskontoret Oslo Bytogdemb.

288

~QY

|NTLfor.62Husbanken_| |

|NTL avd. 103 - 3 Trygdeetaten i Oslo_|

500

^3
~5-

75
-2T9-

T

1

23

~W7~

-394~

~434'

^t92-

255

1

1

Ant.reo.i
Halvtbet.: Tot.medl.t.: rep.sk.:

Heltbetalende:

FOTtENING

|NTL avd. 105-2 Fylkesarbeidskontoret_|
|NTL Forening 109-2 av SNTL S.Skolene,
|NTL 111-2 Landsforeningen tor Arbeidstilsynet,_|
|NTL 113-3 Studentsamskip._|

321

~\w
22
~27T

378

1

Tl9~

1

38

1

^2T

1

|NTL forening 115 v/TI - Teknologisk Institutt

50

103

|NTL Forening 120-1 NVE Hovedkontor

59

89

|NTLFor. 120-38tatnen
|0slo Bryggearbeideres Forening

•\w

^52

63

157

1781

|0slo Transportarbeidertorening

Oslo og Omegn Bussarbeidertorening

709-

|Lastebileiernes forening

460

;0slo Berstearbeideres Forening

|TDforen. OsloTaxi,

TD-forening Telenor Teamco

| |

261

|| 1049
~6

|Tele- og Dalaforbundet avd. Statens Telefon/altning
*
|TD Telenor Bedriftforening Oslo

656
'209"

^39~
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Denne oversikt viser de 120 foreninger som har sendt inn arsoppgave
for 1996 pr. 20.04.1996, etter 3. purring.
Vi haper at de 62 foreningene som enna ikke har sendt inn arsoppgave
na reagerer raskt pa den 4. purringen slik at en ajourfort
medlemsstatistikk kan fremlegges pa arsmetet.

LO i OSL09s representantskap
I perioden har representantskapet hatt seks m0ter, og behandlet 13 saker (+ noen ekstra som
uttalelser).
24. april 1995:
Arsmc^e
25. september 1995:
Saken 1. S0kelys p§ NSB's framtid
2. Situasjonen for fagbevegelsen i Oslo etter valget
Tilstede: 112representanterog 15gjester.
1. S0kelys pa NSB's framtid
Innledere: Solveig Torsvik (Stortingets samferdselskomite, Ap), Ole Johan Brunes (Stortingets
samferdselskomite, H0yre) og Ove Dalsheim (leder av Norsk Jembaneforbund).
I alt fem representanter hadde ordet i debatten.
2. Situasjonen forfagbevegelsen i Oslo etter valget
Innleder: Marit Nybakk.
I debatten hadde ni representanter ordet.
Representantskapet vedtok at styret skulle lage uttalelse om den politiske situasjonen til neste
representantskapsm0te.
30. oktober 1995
Saker: 1. LO-avdeling i Oslo
2. Uttalelse om den politiske situasjonen i Oslo
Tilstede: 118 representanter og 2 gjester.
l.LO-avdelingiOsIo
Innledere: Knut Bodding, LO's organisasjonsprosjekt, Anne S0rlie, leder for arbeidsgruppa om LOavdeling i Oslo og Kleiv Fiskvik, AU.
I alt 16 reprcsentanter hadde ordet i debatten, og fire forslag ble fremmet.
2. Uttalelse om den politiske situasjonen i Oslo
Saken ble utsatt til neste m0te pa grunn av uklarpolitisk situasjon i Radhuset.
27. november 1995
Saker 1. Vil vi ha nok laerlingeplasser i privat og offentlig sektor h0sten 1996?
2. Uttalelse "Ikke r0r naeringsbudsjettet"
3. Uttalelse "Oslo faglige Samorganisasjon st0tter de sporveisansatte"
Tilstede: 51 representanterog2gjester/tiltredende.
1. Vil vi ha nok laerlingepiasser i privat og offentlig sektor h0sten 1996?
Innledere: Kaare Sandegren, byrad for naeringsutvikling og Bard Folke Fredriksen, nestleder i
H0yres bystyregruppe.
Seks representanter hadde ordet i debatten.
2. Uttalelse "Ikke r0rna£ringsbudsjettet"
Marit Nybakk la fram forslag pa vegne av styret, som ble vedtatt.
(Se forevrig under kapitlet "Politiske saker".)
3. Uttalelse "Oslofaglige Samorganisasjon stotterde sporveisansatte"
Marit Nybakk la fram tbrslag pa vegne av styret, som ble vedtatt.
"Politiske saker".)
(Se for0\'rig under kapitlet

29. januar 1996:
Sdker: 1. Valg av valgkomite til Srsmptet 1996
2. LO's handlingsprogram 1997-2001
3. NSBiLodalen
Tilstede: 69 representanter og 7 gjester og tiltredende
1 .Valg av valgkomite til arsm0tet 1996
F0lgende ble valgt: Ulrich Vollmerhaus, leder, Thore Lauvsnes, Wenche Sj0str0m, Marit R0nold og
Bj0rn Gulbaek.
2. LO's handlingsprogram 1997 - 2001
Innledere: Liv Undheim, LO, Marit Nybakk, LO i OSLO og Finn Hauge, Oslo AOF.
Tre representanter deltok i debatten.
3. NSB i Lodalen
"Politiske saker".)
(SeTiaermere under kapitlet
26. februar 1996:
Saker: 1. l.mai 1996
2. LO's handlingsprogram 1997-2001
Tilstede: 145 representanter og 4 tiltredende.
1. l.mai 1996
Marit Nybakk la fram styrets innstilling . Egil la fram mindretallets innstilling p^ hovedparole.
26<Tepresentanterdeltok i debatten, og 1 1 forslag ble fremmet.
Folgende 1. mai-paroler ble vedtatt:
Vi kreverarbeid til alle! Overskuddet ma gi arbeidsplasser, ikke profitt! (Front- og balustradeparole)
Nasjonal eiendomsrett til naturressursene: Selg ikke arves0lvet!
Ja til lovfestet rett til etterutdanning!
Prioriterlikelonn og arbeidstidsreformer: Forsvarnormalarbeidsdagen'
Stopp nazistene - Bekjemp rasismen!
Stopp bamearbeid! Boikott profitt0rene!
Stopp nedleggelsen av industriarbeidsplassene i Oslo: La Lodalen leve!
Forsvar Posten og NSB som statlige forvaltningsbedrifter!
Talere:
Yngve Hagensen
Gunhild Johansen
En appellantfra Framfylkingen om bamearbeid
Som 1. mai-komite ble arbeidsutvalget og sekretariatet valgt.
2. LOs handlingsprogram 1997 - 2001
Marit Nybakk redegjorde for arbeidet med handlingsplanen. De innkomne forslag og styrets
innstilling ble oversendt LO.
"Politiske sakef.)
(Se for0vrig naermere omtale under kapitlet
25. mars 1996:
Infrastruktur og naeringsinteresser i Oslo-regionen: Pa rett spor eller pa ville veier?
Sak:
Tilstede: 73 representanter.
Nzeringsinteresser og infrastmktur i Oslo- regionen: Pa rett spor eller pa ville veier?
Innledere: Kaare Sandegren, byrad for nasringsutvikling ogTor Saghaug, plandirekt0r i NSB.
I alt syv representanter hadde ordet i debatten.

M0ter og arrangementer
1. mai 1995:
1. mai-arrangement pa Youngstorget med byrSdsleder Rune Gerhardsen og varaordf0rer Kari Phale
som talere. Intemasjonal appell ble holdt av OIe Kopreitan. Det varogsS appell fra de streikende
Esbjerg arbeiderne.
Hovedparolene var "Fortsatt sosialistisk styring i Oslo", "AIle i arbeid - handling nS" og "Aldri mer
Hiroshima - forby alle atomvapen".
Feiringen pa Youngstorget ble etterfulgt av det tradisjonsrike demonstrasjonstoget gjennom Oslo's
gater.
4. mai 1995:
Fleksibiliseringskonferanse. Foredrag ved bl.a. Signe Hom og Kristin Clemet.
24. mai 1995:
Demonstrasjon i borggarden mot anbud i kollektivtrafikken. Felles arrangement med
Kommuneforbundet i Oslo. Appeller ved Mari Sanden og Per 0stvold.
31. mai 1995:
Markering og avduking av minnesmerke over de falne fra Osvaldgruppa, en viktig sabotasjeorganisasjon i Norge som under annen verdenskrig sjennomf0rte omkring 100 aksjoner. Marit Nybakk
holdt tale og avduket minnesmerket.
9. august 1995:
Marit Nybakk holdt appell i Spikersuppa i regi av Oslo Nei til Atomvapen.
Tirsdag 15. august 1995:
"Oslo rett vei? - Fire ar med sosialistisk byrad"', med Rune Gerhardsen og Raymond Johansen i
pa
h0ring om hva byradsskiftet etter valget i 1991 har betydd for utviklingen i Oslo.
Sendag 22. oktober 1995:
Fakkeltog mot atomvapen. Appeller ved Marit Nybakk, Einar Kringlen, Anne Enger Lahnstein og
Berge Furre pa Youngstorget, etterfulgt av fakkeltog i Oslo sentrum. Arrangementet var et samarbeid
mellom Nei til AtomvaF>en og Oslo Samorganisasjon.
Mandag 4. desember 1995:
Kulturm0te hvor historikeren Harald Bemtsen kaserte om sin nye bok om Hansteen og Wickstr0m
og fagbevegelsens betydning for motstandskampen i det okkuperte Norge. Underholdning ved Oslo
Arbeidersangerforbund. M0tet ble holdt i Sundtsalen.
S0ndag 10. desember 1995:
Fakkeltog til asre forfredsprisvinnerjoseph Rotblat, med samling pa Jernbanetorget. Arrangementet
var et samarbeid mellom Nei til Atomvapen og Oslo Samorganisasjon.
Fredag 8. mars 1996:
LOi Oslodeltoki markeringen avden intemasjonalekvinnedagenpaJernabentorgetogi
demonstrasjonstoget. Marit Nybakk holdt appell ettertoget underfeminist gudstjeneste i Oslo
Domkirke.

30. april 1996:
Konsert pa Sentrum Scene mot bamearbeid. Dene var et samarbeidsarrangement mellom LO,
Framfylkingen, LO i OSLO og andre.
1. mai 1996:
Representantskapet 26. februar vedtok f0lgende opplegg for 1. mai 1996: Talere pS Youngstorget
blir LO-leder Yngve Hagensen og nestleder i NKF Gunhild Johansen. Hovedparole for dagen er: "Vi
krever arbeid til alle! Overskuddet ma gi arbeidsplasser, ikke profitt!". 0vrige paroler blir: "Nasjonal
eiendomsrett til naturressursene: Selg ikke arves0lvet!", "Ja til lovfestet rett til etterutdanning!",
"Prioriter likelonn og arbeidstidsreformer: Forsvar normalarbeidsdagen.'", "Stopp nazistene Bekjemp rasismen!", "Stopp barnearbeid! Boikott profitt0rene!", "Stopp nedleggelsen av
industriarbeidsplassene i Oslo: La Lodalen leve!" og "Forsvar Posten og NSB som statlige
forvaltningsbedrifter!".

Representasjon
LO's representantskap:
Leder Mari t Nybakk
(NTL)
NestlederKleivFiskvik (NTL)

medlem
vararepresentant

LO' tilsynsutvalg for Oslo og Akershus:
MaritNybakk
(NTL)
Yrkesopplseringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad
representant
(FF)
Gerd Wensberg
(NKF) representant
Jorun Johansen
vararepresentant
(HK)
ReinerValen
vararepresentant
(HK)
Linda Hertaas,
(NEKF) varalasrlingerepresentant
Lserlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kaare Friden
rcpresentant
(FF)
vararepresentant
PetterVellesen
(FF)
Samvirke forsikringsutvalg for Oslo og Akershus:
EgilMongstad
Til l.januarl996:
(FF)
ReidarLundemo (FF)
Fra l.januar 1996:
Styringsgruppe for heyskolestudium i arbeidslivskunnskap og lokalaktiv skole:
AlexanderKvedalen
(HK)
Distriktsradet for Arbeidstilsynet:
Sidsel Brantsa?ter
(HRAF)
Referansegruppe for retningslinjer for SND-midIer i Oslo:
MaritNybakk
(NTL)
LO-utvaIg for Rikshospitalet:
Egil Mongstad
(FF)
i Oslo Ap:

Samarbeidskomiteen
Til 9. mars 1996:
MaritNybakk
Wenche Paulsrud
Mari Sanden
SteinarKarlsen

(NTL)
(NJF)
(NKF)
(FF)

Fra 9. mars 1996:
Marit Nybakk
PerKlausen
Mari Sanden
ReidarLundemo

(NTL)
(HK)
(NKF)
(FF)

Komiteen for menneskerettigheter i Iran:
MaritNybakk
(NTL) nestleder
Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Anne Finborud
(SL)
Jom Karlsen
(NAF)

Faglig storbykonferanse i Tromse:
Tone Gjesdal
(NKF)
Roy Gyberg
(HRAF)
Forberedende hovedstadskonferanse i Berlin:
Inger Lise Hus0y
(NTL)
Egil Mongstad
(FF)
Hovedstadskonferanse i Paris:
MaritNybakk
(NTL)
K iv Fiskvik
(NKF)
GretheM0istad01sen (NKF)
Wenche Paulsrud
LO's distriktskontor
(NJF)

LO i OSL09s meddommere i arbeidsretten
F0lgende personer er oppnevnt av LO i OSLO til arbeidsretten:

Sven Hugo Johansen, NGF
Annelise Nielsen, HK
Ragnhild Viig Nielsen, HK
Per Arne Salo, NEKF
Kari Hauge, NKF
Tone Gjesdal, NKF
Randi Ravik, NKF
Age Limbodal, FF
0yvind BlankvannsbrAten, FF
Thore Lauvsnes, FF
Jan 0rnevik, FF
Kjell Finv&g, FF
Eva-Marie Brekkeste, SL
Ruth Rasmussen, NTL
Georg Smefjell, NTL
Bente Levaas, NNN
Trond Brandal, NMF
Sissel Bauch, HK
Synnove Skaug, HK
Sverre Worum, SL
Terje Kristiansen, NNN
Garild Saeland, NTL
Gerd 0iahals, NPF
Anne Serlie, TD

Styrets arbeid
Det har i perioden vsrt avholdt f0lgende styrem0ter: 15/5-95,22/5-95, 19/6-95, 22/8-95,31/8 og
1/9-95 (styrekonferanse), 18/9-95,23/10-95,20/11-95, 11/12-95, 15/1-96, 12/2-96, 16/2-96, 18/396 og 15/4-96.
Styret har behandlet 95 saker.
Det har i perioden vsrt avholdt f0lgende arbeidsutvalgsm0ter: 22/5-95,19/6-95, 4/8-95,18/8-95,
8/9-95, 22/9-95, 6/10-95, 20/10-95, 13/11-95, 27/11-95, 11/12-95, 21/12-95, 8/1-96, 19/1-96, 2/296, 16/2-96, 1/3-96 og 9/4-96.
[? har behandlet 169 saker.

Pr0veprosjekt med LO-avdeIing i Oslo
Oslo Faglige Samorganisasjon nedsatte h0sten 1994 en arbeidsgruppe med mandat & utreede, og
eventuelt a fremme forslag til innhold, i en mulig LO-avdeling for Oslo.
Dette var en oppfelging / videref0ring av LO's arbeid, hvor Marit Nybakk deltok i prosjektgruppa for
LO-avdeling i storbyene.
Arbeidsgruppen besto av Anne Soriie, Tele- og Dataforbundet (leder), KJe[v Fiskvik, Norsk
Kommuneforbund, Roy Gyberg, Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Age Limbodal,
Fellesforbundet, Anita Krosby, Norsk Kommuneforbund og Wenche Paulsrud, LO's distriktskontor
Oslo/Akershus. Arbeidsgruppens utredning ble avgitt i april1995,og sendt til foreningene for
hering. Det innkom tilsammen 17 h0ringsuttalelser.
Saken ble behandlet pa representantskapsm0te 30. oktober1995.
I tillegg til sakene som er nevnt i kapitlet "Politiske saker" og omdanningen til LO-avdeIing som
nevnt ovenfor, har styret blant annet hatt f0lgende saker:
- Osvaldgruppa - reising av minnesmerke og markering, utgivelse av minneskrift (arbeidsgruppe)
- Bygging av nytt hovedkvarter i Oslo for UNI Storebrand AS.
- Bygging av nytt trykkeri i Oslo for Schibsted trykk A/S.
- Omstilling av skolesjefens etat.
- Evalueringav Serv'icekontoretfornzeringslivet.
- De statlige forv'altningsbedriftene og situasjonen pa kommunal sektor.
- Naeringsbyradsfunksjonen - opprettholdelse etter valgresultatet i Oslo.
- Handlingsprogrammet for 0st-Europa - prosjekter innenfor nasringsutvikling og infrastruktur.
- Norges Eksportrad - omorganiseringen.
- Yrkesskolenes hybelhus - underslag.
- Amnesty Intemational - Wamwere.
- Nei til Atomvapen - st0tte frigivelse av Vanunu.
- Det ble utarbeidet valgkampbrosjyre for fortsatt sosialistisk styre i Oslo - distribuert via tillitsvalgte
pa bedrifter.
- Trakasseringavtillitsvalgt
- St0tte til Odda Samorg - Norzink-saken
- Budsjetter og regnskap
- Planlegging av m0terog arrangementer.

Politiske saker
Tre planer for handling
Industripolitisk handlingsplan, Handlingsplan for tjenesteytende
naeringer og Handlingsplan for fleksibilisering.
I september 1995 ble det nedsatt tre arbeidsgrupper, hvorav to skulle utarbeide handlingsplaner for
henholdsvis tjenesteytende naeringer og neksibilisering, og den tredje skulle ga igjennom og
ajourf0re Industripolitisk handlingsplan fra 1989. Arbeidsgruppenes innstillinger ble avgiu i februar
1996, som sa ble sendt ut pS h0ring i forciungene med frist 1. mai.
Pa bakgrunn av handlingsplanene skal det utartbeides konkrete tiltaksplaner som vil vaere
reitningsgivende for LO i OSLO's politiske arbeid framover innenfor omradene industripolitikk,
tjenesteytende nasringer og fleksibilisering. Arbeidet med tiltaksplanene vil bli gitt topp prioritet
fa0sten 1996, sammen med en tiltaksplan for offentlig sektor.

L09s handlingsplan 1997 - 2001
LO i OSLO har arbeidet med forslag til LO's handlingsplan for neste firc-^rs periode, som behandles
av LO-kongressen i 1997. Som en del av arbeidet var representantskapsm0tet 29.januar 1996 viet
dette temaet. De tre ovennevnte arbeidsgruppene fikk i oppdrag & ga igjennom h0ringsdokumentet og
gi innspill til styret.
H0ringsnotatet og oppfordring om a komme med forslag til handlingsplanen ble sendt til
foreningene i oktober 1995. Pa bakgrunn forslag fra foreningene, Intemasjonalt utvalg,
Studieutvalget og de tre arbeidsgruppene, og representantskapsbehandlingen, utarbeidet styret en
omfattende h0ringsuttalelse til LO.
Horingsdokumentet var inndelt i ni kapitler. Nedenfor er noen av LO i OSLO's viktigste saker
Siengitt:
1. Utfordringer og veivalg i det 21. arhundre
- Lage en konkret plan med mal om full sysselsetting i l0pet av kongressperioden.
- Kreve lovfestet rett til etter- og videreutdanning.
- Sterkere styring av 0konomi og kompetanse.
- Fortsatt nasjonal kontroll med eierskap og bruk av naturressurser.
2. Arbeidtilalle
- Slassfor6-timers arbeidsdag med full l0nnskompensasjon.
- Omgj0re overtidsbruk til faste stillinger.
- Ga inn for fleksibel pensjonsalder fra 60 ar.
3. L0nns- og arbeidsvilkar
- Arbeide for at bedriftenes verdiskaping brukes til sysselsetting.
- Kreve stabile ansettelsesforhold og en strukturert og planlagt normalarbeidsdag.
- Motarbeide fleksibilisering i arbeidslivet.
4. Rettferdig fordeling og tr^'gging av velferdssamfunnet
- Fortsatt arbeide for utjevning av inntekt og levekar.
- Reise en debatt om grenseoppgang mellom privat og offentlig sektor.
- Motarbeide private monopoler.
5. Intemasjonalt samarbeid og interaasjonal solidaritet, fred og nedrustning
- Arbeide for en intemasjonalisering av arbeiderbevegelsen.
- Utvikle felles strategier med fagbevegelsen i Europa.
- Kreve at norsk bistand og investeringer i U-land ma virke demokratifremmende.
- Fortsette kampen mot utbytting av barn.
6. Likestilling
- Arbeide for kvinners reelle samfunnsdeltakelse.
- Stimulere til 0kt bruk av l0nnet pappapennisjon.

7. Milj'0
- Arbeide for bedre milj0 med utgangspunkt i arbeiderbevegelsens ideologiske verdier.
- Bidra til mer milj0vennlige produkter og produksjonsprosesser.
- Ha utviklet milj0teknologisk industri.
8. Utdanning og kompetanse
- Kreve at offentlige etater tar inn flere Izerlinger.
- Ga inn for 0kt stipendandel.
- Motarbeide privatisering av skolesystemet.
9. Demokrati, medbestemmelse og ansvar
- Styrke bedriftsdemokratiet ved bl. a. 0kt representasjon.
- Arbeide for at konsernfaglig samarbeid far reell betydning.

Det flerkulturelle samfunn

I tillegg foreslo LO i OSLO et nytt kapittel om integrering av imivandrere; "Det flerkulturelle
samfunn".
Norge har blitt et flerkulturelt samfunn med over 100.000 fjemkulturelle innvandrere. A fa til en
vellykket integrering er n0dvendig om vi skal ha et godt samfunn for alle. LO, som stor akt0r med
lange solidariske tradisjoner, er en naturlig padriver i dette arbeidet.
LO i OSLO kan ikke akseptere en utvikling hvor innvandrere blir en ny "underklasse" som faller
utenfor det etablerte samfunn eller far dariigere levekar enn andre.
Dette var utgangspunktet for a foresla et nytt kapittel. Noen av hovedpunktene i kapitlet er:
Hovedmalet for LD's integrasjonspolitikk er at innvandrere skal gis mulighet til S delta pa like vilkar i
det norske samfunn, samtidig som etniske minoriteter ikke ma gi avkall pa egen religion, identitet
eller grunnleggende trekk i egen kultur. Malet er likeverdig samhandling, med rom for utfoldelse av
egen kultur, men med det norske samfunnets normer og regler som ramme. Dette i motsetning til
assimilering. segregering eller marginalisering.
For a muliggj0re en slik integrering ma etniske minoriteter bli funksjonsdyktige i det norske
samfunn. Det betinger rett til utdanning, reelle muligheter pa arbeidsmarkedet og kulturell innsikt og
samfunnsforstaelse slik at de norske kulturelle koder beherskes.
I denne sammenheng er det viktig & se at mennesker med annen kulturell bakgrunn har noe a tilf0re oss, og kan berike det norske samfunn. Vi har her muligheter til a videreutvikle var egen kultur.
Norskopplsering med samfunnskunnskap
Gode norskkunnskaper er en forutsetning for a klare seg i skolesystemet, komme inn i arbeidslivet
og ellers ha kontakt med andre nordmenn. MSlet med norskopplseringen ma vaere at innvandrere far
et funksjonelt norsk. Undervisning ma gis etter individuelt behov, og utvides i forhold til dagens
tilbud. Det bor vaere tilbud om tilleggskurs, og bedrifter ma ha et ansvar for §videreutvikle
sprakkompetansen slik at manglende norskferdigheter ikke hemmer mulighetene for deltakelse eller
avansement. Det offentlige ma etablere 0konomiske ordningertil bedriftsintem sprfkopplaering.
Godkjenning og oppdatering av tidligere utdannelse
Det ma etableres et kartleggings- og godkjenningssystem for utdanning og kompetanse. Mange
innvandrere har h0y utdannelse og arbeidserfaring, men far ikke nyttiggjort seg dette p.g.a.
manglende godkjenning. Det ma gis tilbud om kurs som komplementererelleroppdaterertidligere
utdannelse. Det ma settes inn sserskilte tiltak for §skaffe innvandrerc laerlingeplass.
Demokrati og innflytelse
Der det er organiserte innvandrere b0r b0r foreninger og klubber trekke disse med i organisasjonsarbeidet. En mulighet for a fa innvandrere med som aktive deltakere er S ha en fadderordning.
Skolering gjennom faglige kurs rettet mot innvandrere kan vasre n0dvendig.
Innvandrere inn i arbeidslivet
Integrering av innvandrere ma ogsa skje gjennom en aktiv personalpolitikk. Det offentlige har et
ansvarfor a ga foran. Sammensetningen av arbeidstakere b0r gjenspeile befolkningssammensetningen hva innvandrere angar. Ressurser som innvandrere besitter, som sprak og kjennskap til andre
kulturer, ma nyttigjores til samfunnets beste, f. eks. innen eksportnaeringen. Oet ma vzere et krav at
alle k\'alifisertejobbsokere med innvandrerbakgrunn kommerinn til intervju.

Saklig informasjon for a im0teg& rasistiske holdningcr
Fosrdommer og negative holdninger er en stor hindring for et flerkulturelt samfunn. Mange av disse
holdningene har utspring i fry-kt for det sora cr oytt og ukjcnt, og sprcdaing av frcinmcdfiendtlig
feilinfonnasjon. Fagbevegelsen ma bidra til a spre saklig og riktig informasjon, og im0teg§rasistiske
budskap. LO's arbeid for a bekjempe rasisme og fremmedfry'kt ma fortsette og intensiveres.

NSB i Lodalen
I januar 1996 la NSB fram sine konkrete planer for gjennomf0ringen av "Effekt 600", hvor NSB
legger opp til besparelser pa 600 millioner kroner p& driftsbudsjettet innen 1998. Som en del av dette
foneslo NSB a nedlegge verkstedet i Lodalen med omkring 600 ansatte. Verkstedel er en av Oslo's
st0rste gjenvaerende industriarbeidsplasser og i tillegg en stor kvinnearbeidsplass. Oslo har fS
altemativer til de overtallige dersom Lodalen nedlegges.
LO i OSLO har behandlet saken i flere omganger, bl.a. i arbeidsutvalget og pa representantskapsm0le ijanuar, og har ogs& hatt naer kontakt med byens politiske ledelse ved byrSden for aaeringsutvikJing. Det har vazrt avholdt m0te med naeringsbyrSden, de ber0rte fagforeninger i Lodalen og NSB.
LO i OSLO har ogs^ satt s0kelys p§saken gjennom media.
En nedleggelse eller utflytting av NSB's verksted vil ikke bare bety at mange industriarbeidsplasser vil g& tapt, men at verdifull kompetanse og en del av naeringsgrunnlaget for tilst0tende
virksomheter vil bortfalle. Det vil ogsa redusere mulighetene til §skaffe Iseriingeplasser inneD
industri.
Representantskapet sa klart i sin behandling at LO i OSLO kan ikke akseptere verken nedleggelse
eller utflytting av arbeidsplassene. Da Oslo Sentralstasjon er det absolutte sentrum for togtrafikken i
Norge vil det vsere 0konomisk l0nnsomt §beholde virksomheten i Oslo, framfor §flytte den
utenbys, eksempelvis til Drammen som foresl^tt.
LO i OSLO mener ogsa at NSB fortsatt ma vasre underiagt statlig styring og at det mS gis
rammebetingelser som sikrer atjembanen er et reellt altemativ til vei- og flytransport, det vaere seg
personer eller varer.
Sporsmalet ble ogsa tatt opp p& representantskapsm0tet i mars da bl.a. infrastrukturen i Osloregionen sto pa dagsorden.

Handlingsplan for fagopplaering i Oslo-regionen
LO i OSLO har arbeidet med §forbedre Iseriingesituasjonen, og inngikk i mars 1996 avtale om en
forpliktende handlingsplan sammen med Oslo kommune, NHO Oslo/Akershus, Akershus fylkeskommune og LO's distriktskontor Oslo/Akershus. Som en konsekvens av dette har LO i OSLO
startet et prosjekt for a framskaffe flere laereplasser og gi informasjon til eleverfram til h0sten 1996.
Forut for avtalen hadde det vasrt avholdt flere m0ter, og saken var til l0pende behandling b§dei
arbeidsutvalget og i styret. I arbeidet med handlingsplanen for fagopplaering mente LO i OSLO at det
var viktig §trekke med Akershus. LO i OSLO innkalte derfor til m0te med samorgamsasjonene i
Akershus, og bidro dermed til at Akershus fylkeskommune og distriktskontoret inngikk i planen.
Planen g§ri korthet ut p§ §sikre nok Isreplasser innen privat og offentlig sektor for a dekke
behovet i Reform '94 og for a sikre de enkelte bransjenes behov for rekruttering. Partene har ogsa
forpliktet seg til & arbeide forat kvalifisert ungdom med innvandrerbakgruan skal fS laereplasstilbud.
For a fa til dette skal antall lasreplasser for innvandrerungdom tallfestes og det skal drives aktivt
holdningsskapende arbeid. Partene har ogs^ ansvarforS utvikle informasjonsopplegg rettet mot
skoler og elever, og for a styrke radgivningstjenesten. Pa lenger sikt skal det £Jennomf0res
unders0kelser om behovet for laerlinger i vekstbransjer.
LO i OSLO har etablert samarbeidsprosjekt
Som en oppfolging av handlingsplanen har LO i OSLO tatt initiativ overfor de 0vrige avtalepartene
og Norsk Elevorganisasjon (NEO) til et prosjekt for a realisere planens kortsiktige mal innen
skolestart hpsten 1996. Fra LO i OSLO's side er det avsatt 40.000 kroner til gjennomf0ringen av
prosjektet. I l0pet av varen skal aktuelle bedrifter innen butikkfag, verksted- og mekanikerfag og
institusjoner innen helse- og sosialfag opps0kes med sikte p^ a innga leerekontrakter og

intensjonsavtaler. I samarbeid med NEO skal det ogsa drives infonnasjonsarbeid overfor elever om
muVghetene forfagopplaering. I denne sammenheng er det viktig a f§til en statusheving av en del
yrker, bl.a. handel, og av fagopplzring generclt.
LO i OSLO vil utover aret f0lge opp avtalens langsiktige mSl, bl.a. gjennom & se
nasringsutvikling, bransjebehov og elev0nsker i sammenheng, sikre kvalifisert ungdom med
innvandrerbakgrunn muligheter for fagopplaering og iverksette tiltak p^ andrc fagomrader enn de som
pripritercs denne vSren.

Naeringsutvikling pa Fornebu " etterbnik
Fra oktober 1998 skal Fomebu vaere avviklet som hovedflyplass og dagens bruk vaere opph0rt. Dette
betyr at arealer pa 3.400 dekar frigis til andre formal. Det er sS langt et Spent sp0remal om hva
Fomebu skal benyttes til. Imidlertid er enkelte deler beskyttet som vemeverdige, bl.a. et
fugiereservat og enkelte kulturhistoriske fomminner.
Staten gar inn for en allsidig bruk hvor bolig, friluftsliv / rekreasjon og naering inng&r. S& langt
har det vaert signalisert 0nsker om at st0rsteparten av arealene brukes til bolig- og rekreasjonsformal.
I Industripolitisk handlingsplan gar LO i OSLO inn for at det p& Fomebu etableres en naeringspark.
LO i OSLO mener dene er et egnet sted for bl.a. arealkrevende virksomhet og bedrifter som
vanskelig lar seg kombinere med boligomr&der, da Fomebu ligger usjenerttil.
For LO i OSLO blir det viktig at det gis n0dvendig rom for en naeringsutvikling som kan gi nye
arbeidsplasser og sikre 0konomiske inntekter til det offentlige. Fomebu m& benyttes pS en slik mate
at det kommer felleskapet til gode, bade i Oslo-regionen, og ved at det kan etableres naeringer som
kan vaere en motor i landets 0vrige naaringsliv.
Nar det ^jelder eierforhold og beslutningsmyndighet over omradet, er disse sammensatte. Av det
3.400 dekar store omradet eier Oslo kommune 1.500 dekar og Staten 1.900. Imidlertid er det Ba?rum
kommune som har reguleringsmyndigheten. I denne sammenheng er det viktig at Oslo beholder sin
arealdel, og aktivt bruker denne.
S^ langt har saken vsert behandlet i arbeidsutvalget og i styret, og LO i OSLO har vaert i m0te med
Norsk Investorforum for a dr0fte omradets nasringsmessige potensiale. LO i OSLO vil f0lge opp
saken overfor kommunale og statlige myndigheter, med sikte pa at det etableres livskraftige naeringer
som gir nye arbeidsplasser i Oslo-regionen.

Ikke r0r nseringsbudsjettet - fortsatt aktiv nseringspolitikk
LO i OSLO har ved flere anledninger, bl.a. i brev til de politiske partiene i Oslo, understreket Oslo's
ansvarfor arbeidsplassutvikling og bedt om at Byraden for naeringsutvikling ma besta. Etter
kommunevalgresultatet i 1995 har kommunens nasringspolitiske engasjement igjen blitt en aktuell
sak.
Pa representantskapsm0tet i november 1995 ble bystyrct advart mot §kutte i naeringsbyradens
budsjett for 19%, og at kommunen ma fortsette a bedre rammebetingelsene for etablering, sikrc
bedriftenes konkurranseevne og bidra til a skape trygge arbeidsplasser.
Dette var en advarsel som H0yre og Fremskrtittspartiet oversa, og fikk igjennom kraftige kutt - en
halvering - av naeringsbyradens budsjett. Etablererstipendordningen og st0tte til vidercutvikling av
bedrifter i utvalgte omrader ble fjemet.
LO i OSLO / Oslo Samorg hari hele perioden arbeidet med konkrete industripolitiske sakerfor
enkelte fagforeninger og klubber.

Oslo faglige Samorganisasjon st0tter de sporveisansatte
Samorg vedtok pa representantskapet 12. desember 1994 a ga imot anbud i kollektivtrafikken i Oslo
kommune. 24. niai arrangerte Samorg i samarbeid med Kommuneforbundet i Oslo en demonstrasjon
i borggarden mot anbud. Appellanter var Per 0stvold, Norsk Transportarbeiderforbund og Mari

Sanden, Norsk Kommuneforbund.
* Samorg / LO i OSLO har i perioden arbeidet aktivt mot de politiske milj0ene i Oslo for a hindre at
svenske Swebus overtar bussdivisjonen i Oslo Sporveier.
Representantskapet vedtok 25. november en uttalelse til st0tte for de sporveisansattes faglige
kamp for S sikre sine faglige rettigheter ved eventuelle nye rammevilkar med nytt politisk Hertall i
Oslo kommune.
Reprcsentantskapet stilte f0lgende krav til Sporveiens eiere og admiiustrasjoD:
- De ansattes l0nns- og arbeidsvilkar skal ikke vaere konkurransefaktor ved eventuell bmk av anbud.
- De sporveisansatte skal ha ansettelsestrygghet i Oslo kommune.
- Sporveiens planer om endret arbeidsgivertilknytning til NHO skrinlegges.
- Sporveisbussene skilles ikke ut som eget aksjeselskap.

Arbeid med privatisering og offentlig sektor
Ogsa denne perioden har vaert preget av endrede rammevilkSr, omorganiseringer og
privatiseringsplaner i offentlig sektor, Mde pS prinsippielt grunnlag og konkrete saker.
I statssektoren er det Telenor og forvaltningsbedriftene NSB og Postverket som har hatt
oppmerksomhet og prioritet.
I Oslo kommune har arbeidet fra LO i OSLO's side vaert prcget av enkeltsaker Oslo konimunale
R0releggerbedrift, Samferdselsetaten og omsorgssektoren.
LO i OSLO vii i mai 1996 avholde et representantskapsm0te om grensene for velferdskommunen.
Hosten 1996 vil det bli laget en tiltaksplan basert pahandlingsplanerforoffentlig sektor.

Minneplate over de falne fra Osvaldgruppa
Fagbevegelsen i Oslo sto i frigj0ringsjubileums§ret 1995 bak et initiativ for S hedre Osvaldgruppa, en
sabotasjegruppe fra 2. verdenskrig med tilknytning til fagbevegelsen pa 0stlandet. Oslo Faglige
Samorganisasjon koordinerte arbeidet med a fa reist et minnesmerke med en arbeidsgruppe bestaende
av Truls Gerhardsen, AOF, Marit Nybakk, Oslo Faglige Samorganisasjon, Roald Halvorsen, Oslo
Grafiske Fagforening. Bengt Inge Bye, Oslo Grafiske Fagforening, Ame Semmerud, Norsk
Transportarbeiderforbund og historikeren Lars Borgersrud som forberedte arbeidet. Fagforeninger
fra de fleste forbundsomrader bidro med finansieringen.
30. mai ble det avduket en minneplate pa sj0siden av Oslo S. Marit Nybakk avduket platen og
holdt minnetale for de ca. 700 frammette p§r0rendeetter Osvaldgruppas falne, Osvaldveteraner og
faglige tillitsvalgte. Skuespilleme Magne Lindholm og Jan Haarstad, samt musikeren Kjetil Skaslien
bidro med kultur og arbeidersanger.

Organisatorisk arbeid
Fra Samorganisasjon til LO-avdeling
Det organisatoriske arbeidet har vzert preget av arbeid med medlemsregister og kontingent, med
oppnevning av nye meddommere til arbeidsretten og med etablering av pr0veprosjekt som LOavdeling.
Oslo Samorg satte h0sten 1994 ned en arbeidsgruppe for §se pS innholdet av en mulig LO-avdeling i
Oslo. Arbeidsgruppa har bestatt av Anne S0rlie, leder, Kleiv Fiskvik, Roy Gyberg, Age Limbodal,
Anita Krosby og Wenche Paulsrud. Bakgrunnen var vedtaket pa LO's reprcsentantskapsm0te ijuni
samme ar om organisasjonsprosjektet. I arbeidet fram mot rcpresentantskapsm0tet hadde Marit
Nybakk deltatt i prosjektets storbygruppe, og samorgstyret hadde l0pende behandlet sp0rsmal i den
forbindelse.
Sorlieutvalget ble grundig behandlet i organisasjonen. 30. oktober vedtok LO-sekretariatet
enstemmig a be Oslo Samorg vaere LO-avdeling som pr0veprosjekt fra l.januar 1996. Samme dag
sluttet samorgs representantskap seg til framlegget fra styret om LO-avdeling.
Med en 0kt 0konomisk ramme og utvidet sekretariat overtok LO-avdelingen storc deler av
distriktskontorets oppgaver i Oslo, etablerte nye servicefunksjoner overfor LO-medlemmer og styrket
det faglige arbeidet p& flere omr^der. Konkrete prosjekter for & styrke fagopplaeringen i Oslo under
Reform '94 og medlemsregistrering av elever og studenter er startet opp. I forbindelse med dato for
innlevering av selvangivelse, organiserte LO i OSLO et tilbud om veiledning for medlemmer. Dette i
samarbeid med Samvirke forsikring og Landsbanken.
LO i OSLO etablerte i l0pet avjanuar og februar 1996 tre medlemstjenester;juridisk r^dgivning,
sosialradgivning og forsikringsradgivning. Det er inngStt avtaler med tre advokatfirmaer, en
sosionom og Samvirke forsikring. Etableringen av disse tjenestene betyr at samtlige LO-medlemmer i
Oslo na har tilgang til juridisk, sosial- og forsikringsradgivning uavhengig av forbundstilknytning.
Det arbeides med a fa tjenestene godt irmarbeidet i pr0veperioden, og LO i OSLO tilbyrproduksjon
av Ippesedler om disse tilpasset den enkelte forening.
Informasjonsblad "Nyn fra LO i OSLO"
Fra starten av 1996 har LO i OSLO utgitt et eget fire siders informasjonsblad hver maned; "Nytt fra
LO i OSLO". Disse distribueres til alle tilmeldte foreningerog representantskapets medlemmer.
Ijanuar-nummeret ble den nye LO-avdeIingen presentert, i februar-nummeret varAOF's virksomhet
og handlingsplan for laerlinger tema, og Ungdomsutvalget og laerlingesituasjonen var hovedsakene i
mars-nummeret. I tillegg harde nye medlemstjenestene og annen relevant informasjon blitt
annonsert.
Nye medlemsregistre
Sekretariatet har i perioden lagt ned mye arbeid for & organisere medlemslistene. Fram til 1996 har
medlemsoversiktene foreligget manuelt. Kontiagentinnkrcvingen er tatt hand om av Postens
medlemsserv'ice. Etter nyttar ble rcgisteret over medlemsforeningene med informasjon om bl.a.
kontaktpersoner og medlemstall lagt over p§data. Dette gj0r at medlemsregisteret kan brukes mer
aktivt og malrettet, og letter oppdateringer. Etterhvert vil kontoret selv bes0rge kontingentinnkrevingen.
Register over representantskapets medlemmer og varaer er ogsa lagt inn i databaseprogram.

1. mai
1. mai 1995 ble feiret pa Youngstorget med Rune Gerhardsen og Kari Pahle som hovedtalere og Ole
Kopreitan fra Nei til Atomvapen som appellant. Parolene tok utgangspunkt i kampen forflere

arbeidsplasser, arbeidet for §sikre bystyreflertall for Arbeiderpartiet og SV, og 50-&rsminnet for
atombombene over Hiroshima og Nagasaki. Marit Nybakk Spnet arrangementet, Sosialistisk kor
sang og Rusel0kka Janitsjar og Sinsen Ungdomskorps spilte pa Torget. AUF i Oslo's leder Marthe
GerhardseD holdt minnetale ved Ronerstatuen. En representant for de strcikende arbeideme i Esbjerg
fikk holde en saerskilt appell.
I. mai-demonstrasjonen gjennom Oslo's gater ble ledet av Samorgs 1. mai-komit^ og torgtaleme,
fulgt av Renholdsverkets Arbeiderforcning som fylte 100 Sr i 1995.

Kommunevalget 1995
Oslo Samorg har i perioden nedlagt mye arbeid i forbindelse med valg av nytt bystyre i1995.
Samorg gikk ut allerede p§styrekonferansen i Drammen i august 1994 med vedtak om §arbeide for a
fa Arbeideq^arti- / SV-byradet gjenvalgt. Ijanuar 1995 presenterte Samorg sine innspill til
kommunevalgprogrammene til Oslo Ap og Oslo SV, etter innstilling fra et utvalg ledet av Inger Lise
Hus0y.
Samorg bidro i valgkampen med brosjyremateriell, annonser, opprop og menneskelige og
0konomiske ressurseri tillegg til ^ avholde va!gm0ter.
I manedskiftet august / september gikk Samorg ut med krav om konkrcte tiltak for 0kt
naeringspolitikk i Oslo. Samorg lanserte en strategi for verdiskaping og arbeidsplassutvikling i
kommende bystyreperiode, med bl.a. f0lgende punkten
- Oslo ma styrkes som etablererby med bedring av rammevilk&rene for bransjer der Oslo har klare
konkurransefortrinn.
- Oslo kommune ma bli en mer bevisst kunde hos byens industri- og servicenaering.
- Rammevilkarene for eksisterende industri ma bedres.
- Mer organisen samarbeid mellom kommunen, kompetansemilj0er og bedrifter.
- Containerhavn ma bygges pa Filipstad.
- Et sserskilt program for sma og mellomstore bedrifter.
- En strategi for handverks- og industribedrifter i indre Oslo 0st.
- En styrking av nasringsbyradetsembetet.

Studieutvalgets arbeid
Pa styrcm0te i Oslo Faglige Samorganisasjon 18. september 1995 oppnevnte styret f0lgende
Studieutvalg:
Tca-e Larsen, leder
(NKF)
Ulrich Vollmerhaus, styret (SL)
TineElliIa
(NKF)
TorilDeildok
(NKF)
Sidsel Brantsaeter
(HRAF)
Aase Sand
(DNP)
Svend Petersen
(FF)
Kjell Amundsen, AOF
Studieutvalget har hatt f0lgende m0ter i1995:
16/1, 30/1, 20/2, 20/3, 15/5, 7/8, 4/10, 24/10, 2/11, 14/12 og 15/12.
Samorgs (LO i OSLO) Fagskole
Studieutvalget organiserte varcn 1995 Samorgs Fagskole for tillitsvalgte i Oslo. Malsettingen var a gi
tillitsvalgte et kurstilbud hvor man fikk innsikt i emner som den enkelte hadde nytte av i sitt arbeid
som tillitsvalgt. Studieutvalget la vekt pa at Samorgs Fagskole skulle vaere et tillegg til forbundenes /
fagforeningenes egne kurs for tillitsvalgte.
Organisatonsk ble Fagskolen ^jennomf0rt med helgesenunarpa Rjukan med utgangspunkt i
Arbeidermuseet. I seminaret fikk deltakeme kunnskap om arbeiderbevegelsens historie og
idemessige forankring. Oppf0lgingen av seminaret ble organisert ved kurssamlinger i Oslo. Hver
kursdag tok for seg et emne som etter en innledning ble dr0ftet i felleskap.
Studieutvalgets erfaringer i l0pet av aret er positive, og formen som er valgt fungerer godt i
forhold til deltakeme og deres engasjement. Fagskolen startet varen 1995 og avsluttes i juni 1996.
Gjennomf0ring:
1. Rjukan-seminar21. - 23. april
2. Rjukan-seminar 29. september- 1. oktober
Temadagene:
1. kursdag. Sted: NKF i Oslo 24. oktober. Tema: Vart politiske system - hvordan 0ve innflytelse?
Innleder: Marit Nybakk.
2. kursdag. Sted: NKF i Oslo 21. november. Tema: Bruk av massemedia.
Studieutvalget fikk god reaksjon p& Fagskolen. 32 tillitsvalgte meldte sin interesse, og temadagene
har vasrt godt bes0kt. Ca. 15 - 20 deltakere. De fleste deltakeme fra Rjukan-seminarene har deltatt pa
alletemadagene.
Studieutvalget startet arbeidet i november / desember med det utsendte forslaget til revidering av LO's
handlingsplan.
Forslag til generell politisk uttalelse er oversendt styret i f0lge tidsplan.
Studieutvalgets vurdering er at 1995 var et aktivt og godt arbeidsSrfor Studieutvalget. Studieutvalget
mener erfaringene fra Fagskolen er gode og det er utviklingsmuligheter m.h.t. emner og brcdere
deltakelse fra tillitsvalgte i fagforeningene.

Internasjonalt utvalgs arbeid
Oslo Faglige Samorganisasjon har tradisjonelt hatt et intemasjonalt engasjement
LO i OSLO fortsatte i 1995 denne tradisjonen og styret har nedsatt et intemasjonalt utvalg som har
hatt felgende sammensetning:
Kleiv Fiskvik, leder
Reidun Wahl
Inger Lise Husey
MargitGIomm
Gunnar Nordby
Representanter for LO i OSLO deltok i den faglige europeiske hovedstadskonferansen i Paris h0sten
1995. Hovedtemaer pa konferansen var 1) forsvaret av de sosiale reformer og rettigheter i kampen
mot h0yreliberalismen og 2) kollektivtrafikk og kommunikasjonsstrukturcn i de europeiske
storbyene.
Konferansen falt sammen med innledningen til den franske fagbevegelsens aksjoner mot
regjeringens framst0t for a fjeme tilkjempede rettigheter.
LO i OSLO hadde ogsa i 1995 ansvaret for a arrangere konferansen for LO-avdeIingene i de nordiske
hovedstedene. Dette er en konferanse som vanligvis arrangeres annethvert ar. Konferansen i 1995
ble utsatt til 1996 pa grunn av at tidspunktet ikke passet for alle. Det er na vedtatt at konferansen vil
bli holdt i Osloijuni.
Internasjonalt utvalg har ellers utarbeidet forslag til uttalelse om intemasjonal politikk i forbindelse
med forslaget til handlingsprogram forden neste kongressperioden.

Ungdomsutvalgets arbeid
Det har i perioden vaert avholdt 11 m0ter i ungdomsutvalget Oppm^te har vasrt tilfrcdsstillende.
LOs ungdomsutvalg i Oslo ble nedsatt i mars 1995. Det er flere ar siden det har vaert et fungerende
utvalg, men i lCpet av vinteren og vSren har utvalget tatt fatt p§en rekke arbeidsoppgaver og
fungerer bra.
Siden varen 1995 har aktiviteten vaert stabil, men en rekke ulike tilbud til unge fagorganiserte.
Ungdomsutvalget i Oslo har det siste aret arbeidet med f^lgende oppgaver.
* skolesluttaksjon
- det ble sendt ut brev til alle de videregSende skolene i Oslo med tilbud om bes0k fra LO for S
informere om faglige rettigheter og plikter i arbeidslivet.
I l^pet av varen og h^sten har vi bes<tkt ellve av skolene i Oslo.
Nytt brev ble sndt ut i mars 1996, og tilbakemeldingene sa langt har vaert bra.
* sommerpatruljen
- denne ble gjennomf^rt etter gammel tradisjon. Det har vaert 300 bedriftsbes^k i Oslo, og med tanke
pa at det har vaert med sveert mange uerfarne folk ma dette sies a vaere veldig bra.
Det var stand pa Egertorget hele uka, og det var en stor suksess.
NKF, HK, HRAF, FLT og NTL var de som deltok mest aktivt i patruljen.
Det ble arrangert en oppf^Igingskonferanse for sommeq>atruljen, og denne ble svaert vellykket.
Referat fra konferansen foreliggeri arkivet.
* Oslo faglige samorganisasjon
- det er startet et arbeid for a fa aktivisert ungdomsarbeidet i samorg. Det vil arbeides viderc med
dette, og det vil ogsa gj?res et arbeid med tanke pa a fa valgt "ungdom" inn i samorgs.
representantskap og styre.
Oslo faglige samorganisasjon har arbeidet mye med omorganisering til LO-avdeling Oslo. LOs
ungdomsutvalg skal vaere LO Oslos ungdomsulvalg i pr^veperioden.
* LO, NKF og NEO (Norsk eievorganisasjon) har inngatt en samarbeidsavtale. Det er avholdt m^te
med NEO, de er invitert pa vare kurs, og det vil arbeides mer med mulige samarbeidsprosjekter.
LO Oslo har invitert NEO med pa et prosjekt vedr. opps0kende virksomhet varen 1996. Prosjektet
vil vaere et samarbeid mellom LO, NHO og Oslo kommune. Tilbakemeldingen fra NEO er meget
positiv, og de ((nsker a delta.
Viderc vil NEO hjelpe til med a markedsf(!ire solidatiteteskonserten i Oslo 30. April ved §sprc
informasjon ut pa de videregaende skolene.
Videre kontakt vi tas med tanke pa a etablere et nsermere samarbeid pa saker hvor det er felles
interesse.
* LO's ungdomskor i Oslo er etablert.
* Los aksjon mot bamearbeid har vaert et sentralt tema alle vare samlinger. Vi har hatt
pa
innledninger, debatter, konsert og CDen er aktivt markedsfprt.
* Kurs og konferanser
- det har vaert avholdt flere samlinger for ungdomskontakter og faglig ungdom i l((pet av 1995:
UngdomskontaktkursSl. mars - 2. april 1995
Slalomturtil Geilo 21. - 23. april 1995
Introduksjonskurs fornye fagorganiserte ungdom 13. mai 1995
Sosial samling 24. mai 1995

Opplsering arbeidsmilj^loven 30. mai 1995
Samarbeidskonferanse Oslo og Akershus 8.-9.juni 1995
Ut<(ya-leiren 12.-16.juli 1995
Prkatisk tilrettelegging av FR s ungdomskonferanse 5.-9. September 1995
Landskonferanse for ungdomsutvalg 6.-8. oktober 1995
Oppfdging sommerpatruljen 5.-6. november 1995
Studieringer pa handlingsprogrammet 17. oktober 1995,22. november 1995, 19.-20. desember
1995, 16. Januar 1996 og 2.-4. Februar 1996.
UngdomssamlingS.-lO. desember 1995
Ung -96 messe 17.-20. Januar 1996
Temakveld 18. Mars 1996
SlaIomturtilOppdal 19.-21.Apri
* Verve- og aktivitetsarbeid
Det har ikke vaert fokusen spesielt pd vervearbeid i periodea fra ungdomsutvalgets side. Dette har
vaert sett p§som en oppgave for forbundene. Det er in'udlertid en sterk ^kning i antall aktive
medlemmer, og forbundenes tall viser en ^kning i antall nye medlemmer under 30 &r.
Utvalget har i l^pet av aret pr^vd a lage aktiviteter som kan passe ulike interesser, og det har sS langt
vi kan se vaert vellykket.
Utvalgets medlemmer har deltatt aktivt p§en rekke kurs og konferanser i perioden. Det er ogsa
gledelig a konstatere at det erstor oppslutning om de ulike aktivitetene som arrangeres. I l^pet av det
siste aret er det blitt etablert en aktiv gruppe unge fagorganiserte i Oslo. Det er et stort ^inske om
aktivitet pa ulike omrader, og det er fra ungdomsutvalgets side lagt opp til en ^kende aktivitet p^
ulike omraderi den kommende periode.

Familie- og likestillingspolitisk utvalg
Det har il0pet av perioden vsert avholdt 9 m0ter i utvalget, og det har vaert avholdt 3 konferanser.
* konferanse Kvinner og fagopplsring
* konferanse Trakassering i arbeidslivet
* konferanse Belastningsskader i arbeidslivet
Videre er det sendt ut brev til alle fagforeninger hvor man oppfordres til S opprette likstillingsavtaler,
eller gjennopplive d0de avtaler. PS alle konferanser er det g^tt ut oppfordring opp S aktivitsere dette
arbeidet. Videre er det samlet inn en del materiell om dette temaet, slik at utvalget sitter inne med en
rekke eksempler p^ av'taler og hvordan man starter dette arbeidet.
Utvalget planlegger i samarbeid med utvalget i Akershus a avholde en intemasjonal familiekonferanse
pa S0rmarka i oklober 1996.
I den siste tiden har det vasrt store problemer med §fa medlemmene i utvalget til S m0te opp. De
melder heller ikke forfall. Utvalget har derfor sendt ut brev til alle medlemmene hvor det bes om en
tilbakemelding pa hvorvidt man 0nsker a fortsette i utvalget. Utvalget vil gS aktivt ut for S finne
personer som 0nsker a delta i utvalget ut perioden.
Utva[£eLhar_\'srLreDresentertp^ f0lsende konferanser
*
*
*
*
*
*
*

planleggingskonferanse i samarbeid med samorganisasjonene i Oslo og Akershus
Kvinner viser vei konferanse i Oslo
Callgirisellertr)'gghet konferanse i Bergen
T0rk tarene og knytl nevene seksuell trakasseringskonfemase i Trondheim
Ledersamiinger. Oslo og Akershus, oktober -95 og mars -96
Kvinner best i vest i Bergen
Abortkonferanse i Oslo

E

SKAP
for

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON

LO i OSLO
1
med revisjonsberetning
og Kontrollutvalgets Protokoll

RESULTATREGNSKAP FOR 1995.
INNTEKTER:
Kontingenter
Andre inntekter
1. mai
Hovedstadskonferansen
Offentlige tilskudd
Sum driftsinntekter

REGN. 95.
795.177. 0 .-

50.000. 0 .-

0.845 .177.-

KOSTNADER:
190.790.20
Lenn
19.546.Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
37 .506. Kontingenter
0 .Forsikring ansatte
2.437.49 .844. Pensjonspremie Samvirke
6 .404. Arbeidsgiveravgift pensjon
II
II
2 .534.259 .50
Opplysn. og utv.fond
2.264. Kantineutgifter
3 .400.Bedriftslege
502 -33
Div. adm . kostnad
4.753.Andre person. kostn.
320 .240.03
Sum personalkostnader

•^

Husleie
Lys/brensel
Renhold
Inventar
Kopiering
Annonser
Arsmeld./trykksaker
Andre kostnader
Bankomkostn.
Rekvisita/ kontorhold
B0ker/tids./avis
Regnskap/revisor
Telefon
Porto/varetr.

66
55
80
75
91
54
98
45

5.000.90 .516.20
3.250. 1 .992.60
324.410.48
871.961.63
9.717.56
17.067.07
845.177.-

Sum
nc^-^e.

870.181.
54.186.
26.500.'
10.877.
25.000.

814.984.
1.500.
50.000.
0.
0.

986.744.-

866.484.-

254.451.27 .546.41 .153. -

269.783. 0 .-

37.225.-

0 .-

400 .-

1.686.58 .901.23 .902. -

2.000.50 .000.18 .000. -

0 .-

0 .-

0. -

0 .-

1.650. 0 .-

0. -

0 .-

1.680. 2 .500. 3 .000.-

4.245.413 .534.34 .378. -

384 .588.59 .376. -

0 .-

0 .-

4.160. -

49 .306.93
150.688.75

Sain kostnader
Renter
"
kostnader
P.esultat

^o4tv

14,
10,
43

BUDS. 95,

7 .682.10 .099.2
1
29
3
15
12
49

353
894,
186
464
107,
749
744

170.816.-

0.13.000. 8 .320. 5 .500.36 .000. 1 .000.12 .000. 8 .000.48 .000.191 .196.-

33.656.-

Sum

Se.

1,
23

334
431
018
443
144
702,
228
263
960,
487
463,
792,
260
780,

227.311.12

Sum
Advokat
Meter, reiser
f- Kurs/konferanser
1. mai
Andre aktiviteter
^ Hovedstadkonf.
Moter/ arrangement
Bevilgninger
Diverse

^

63
2,
8
6,
22,
24,
5,

REGN. 94

Aic<^-

13
12,
128,
1

318
032,
000,
000

83.544.-

291.193.875 .543
11.695. 2 .530.120 .366.986 .744.-

27.500,
181.299,
10.000,
25.000,
93.000,

283.500,
859.284

Noter til regnskapet:

Pa grunn av nettoregnskapsferingen kan det vaere riktig §forklare felgende poster :
ANNONSER:
49.702,80
25.000.00

kr.

24.702,80

Totaleutgifter............................................................. kr. 106.547,43
-TilskuddfraAOF.................... kr. 30.140,50
"
Egenandel fra foreningene "
27.100.00
57.240.50

kr.

49.306,93

HOVEDSTADSKONFERANSE.

kr.

5.000,00

Annonseutgiftertilsammen..................................... kr.
- TilskuddfraLO......................................................... "

KURS/KONFERANSER:

Dette er en innbetaling fra Trondheim Faglige Samorganisasjon for Storbykonferansen 1993
som ble innbetalt i fjor. Pa grunn av at det ikke har vaert utgifter p^ denne aktivitet i 1995 blir
denne inntektspost staende som minus pa utgiftssiden og er altsii en inntekt.
Ove Engevik,
Sekretariatsleder.

OSLO FAGL1GE SAMORGANISASJON

BALANSE 1995.
EIENDELER:
Kasse
Bank
Bank skatt
Bank pensj.
Postgiro

Eiendeler totalt

GJELD/EGENKAPITAL
Kontingent Akershus

2.385.156 .543.83
9.8R4.(=;fi
129.967.78
9.791.70
308.572.97

Skatterrekk
Arbeidsgiveravgift
Avsetn. feriepenger

15.000. 9 .605.12 .684.10 .680.-

Sum kortsiktig gjeld

47 .969.-

Pensjonsfond
Egenkapiral

148.055.21
112.548.76

GJeld og egenkapital totalt

308.572.97

Oslo, 17. februar 1996

fbz^J-JL^.
leder

Ove Enc^evik
Sekretsr

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJONEN

Oslo,

19. februar 1996.

REVISJONSBERETNING FOR 1995.
Jeg har revidert arsoppgjoret for 1995.
Arsoppgjoret, bestar av resultatregnskap, balanse og
arsberetning, som er avgitt av organisasjonens valgte leder. Min
oppgave er a uttale meg om Arsoppgjeret, basert pa den
revisjon jeg har utfort.
Jeg har utfort revisjonen i henhold til gjeldende lover,
forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomfert de
revisjonshandlinger som jeg har ansett nedvendige for a
bekrefte at arsoppgjeret ikke inneholder vesentlige feil
eller mangler.
I samsvar med god revisjonsskikk har jeg gjennomfart kontroller
av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene. Jeg
har videre vurdert det benyttede regnskapsprinsipp og de
vurderinger som er foretatt av lederen.
Jeg har gjennomgatt virksomhetens formueforvaltning og
interne kontroll.
og kostnadene er pa
Inntektene er pa kr. 845.177.kr. 871.°61.63 slik at det er et underskudd pa
kr. 17.067.07
da er finansinntekter medtatt.
Oslo faglige samorganisasjonens egenkapital per 31. desember
199_5___er ,pa kr. 112.548.76.
Etter min mening kan regnskapet godkjennes som samorganisasjonensrefgnskap.

Ha|rald Karlsen
rejvisor

PROTOKOLL

Kontrollutvalget i Oslo Faglige Samorganisasjon avhotdt mote Tirsdag 5. mars kl. 14.00
pii samorgs kontor Lilletorget 1 .
Tilstede: Ase Marit Johansen, Per 0stvold og Ove Engevik (sekretaer).
Til behandling foretS forretningsfersel (protokoller) for 1995 og revidert regnskap for
1995 med revisjonsberetning.
Kontrollutvalget gjennomgikk regnskapet og kontrollerte at bilag og regnskap var i
samsvar med god regnskapsskikk og vedtak i rep.skap, styre og arbeidsutvafg.
Kontrollkommiteen har f§tttilfredsstitlende svar av sekretaer og leder (tefonsamtale) pa
alle sporsmiil som ble stilt og har hatt tilgang p& alt enskelig materiale.
Kontrollutvalget er bekymret over kontingentnedgangen 1994 til 1995, til tross for
ekingen av kontingenten, som synes ^ skylde medlemssvikt.
Kontroltutvalget oppfordrer styret til §ta grep om rapporterings og betalingsrutiner fra
foreningene. Videre bor det vurderes en vedtektsendring
som medferer at
foreninger som ikke rapporterer medlemstall og/eller ikke betaler kontingent, mister sin
representasjonsrett i representantskapet til forholdet er ordnet.
Pii grunn av usikkerheten med henblikk pi den nye funksjonen som LO-avdeling og
med S gi et palitelig anslag pa kontingentutviklingen anbefaler Kontrollutvalget at det
endetige budsjett for 1996 ferst vedtas p& arsmotet i 1996 n&r styret har skaffet seg et
erfaringsgrunnlag a styre ut fra.
Kontrollutvalget anbefaler regnskapet for 1995 godkjent av ^rsmotet.

Oslo, 5. mars 1996

Kontrotlutvalget i Oslo Faglige Samorganisasjon

1 )/t^&^M^<^^
Ase Marit J^iansen

^.L

Per 0stvold

