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Styrets beretning for perioden
15. april 1996 - 15. oktober 1997

Arsm0tets 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.

Forsidebilde:
Fra demonstrasjonen ved Radhuset og Egertorget 29. mai 1997, "La Kvaemer i Lodalen leve!".

Innhold:
Innledning

side 5

LO i Oslos oppbygging / organisasjonsstruktur

side 7

Styresammensetning, revisorer, LO's representantskap og diverse utvalg

side 9

LO i Oslos representantskapet

side 13

M0ter og arrangementer

side 15

Medlemstjenester

side 17

Deltakelse pa div. konferanser, arrangementer, m0ter
Representasjon

side 18

Styrets arbeid

side 24

Politiske saker
- Tre planer for handling
- Nseringspolitisk arbeid - Strategisk nasringsplan
- Lov om europeiske samarbeidsutvalg
- Jembanetunnel under Gamlebyen i Oslo
- Statlig forvaltoing - Kost0lutvalgets innstilling
- Behold Oslos arbeidsplasser
- Rammevilkarforindustri i storbyene
- Etablerersdpendordningen
- NOU 1997:12 Grenser til besvaer
- Prinsipperforny arbeidstvistlov - Arbeidsrettsradets innstilling
- Utvikling av Oslo havn og sj0transport
- Freia
- Etterbruk av Fomebu til naeringsetablering
- St0tte til HK's kamp mot utvidete ^pningstider
- Utbygging av Norsk Hydro pa Veeker0
- Voksenopplaeringsplan for Oslo kommune
- Skolebehovsplanforvideregaende skoler
- Asylsaker
- SRG - Romeriksporten
- Stortingsmelding om integreriag
- Kampanjeforenhetsskolen
- Faglig Koreaaksjon

side 25

LO-kongressen

side 39

Stortingsvalgkampen 1997

side41

Tariffopp£J0ret

side21

side 43

Studieutyalgets arbeid

side 44

Intemasjonalt utvalgs arbeid

side 45

Ungdomsutvalgets arbeid

side 46

Familie- og likestillingspolitisk utvalgs arbeid

side 48

Medlemsstatistikk for 1996 /1997

side 49

Innledning
LO i Oslo har i perioden vsert Landsorganisasjonens eneste pr0veprosjekt som LO-avdeling f0r det
endelige organisasjonsvedtaket pa LO-kongressen i mai 1997. Det betyr utvidete fullmakter og flere
arbeidsoppgaver enn det Oslo Faglige Samorganisasjon hadde. LO i Oslo har overtatt svsert mye av
LOs distriktskontors oppgaver. Blant amiet er det LO i Oslos ansvar a distribuere og videreformidle
LOs rundskriv og vedtak. Det er LO i Oslo som na representerer fagbevegelsen i ulike kommunale
organer og i styrer for ytre statlige
' etater og kontorer. LO i Oslo er ogsa
" den lokale motparten til
NHO.
Statusen som LO-avdeling innebaerer et 0kt ansvar for a koordinere tjenester for fagbevegelsen i Oslo
og sette faglige sp0rsmal pa dagsorden i det politiske milj0et. LO i Oslo har vaert aktive vis a vis
kommunen i sp0rsmal knyttet til budsjett, naeringspolitikk, byutvikling og rammevilkar for
kommunale tjenester.
Perioden har ogsa vsrt preget av at fagorganiserte i Oslo na ser ut til a ha kunnskap om LO i Oslos
tilbud omjuridisk og sosial ridgivning, som har hatt et kraftig oppsving. LO i Oslo har ogsa tilbudt
bistand til utfylling av selvangivelsen, noe det ser ut til a veere et stort behov for.
LO i Oslo var varen og sommeren 1996 svaert engasjert i hovedtariffoppgj0ret og de sakene som
preget forhandlingene. Da Hotell- og Restaurantforbundet gikk ut i tariffstreik, fikk de maksimal
st0tte fra LO i Oslo, bade polidsk og praktisk. Det samme var tilfelle med den atte uker lange
elektrikerstreiken, der kravet var rett til etterutdanning. LO i Oslo st0ttet ogs^ aktivt heismont0rene i
foreningens kamp for a sikre avtaleverket. Felles for de tre omradene var at LO i Oslo bisto praktisk,
ga 100 prosent politisk st0tte og stilte opp med appeller pa m0ter og demonstrasjoner.
Naerings- og industripolitikk har ogsa denne perioden vaert et hovedprioritert omrade for LO i Oslo.
Her har LO-avdeIingen kuimetjobbe mye mer struktiirert enn tidligere. Foruten a utarbeide tre nye
handlingsplaner, har LO i Oslo gitt konkrete innspill til ny bystyremelding om nseringsutvikling og
hatt nser kontakt med ulike akt0rer i Oslo som arbeider med nzeringsutvikling.
LO i Oslo har hatt nser kontakt og et godtt samarbeid med Nasringsbyrad Kaare Sandegren, bade om
tiltak for naeringsutvikling i arbeidet med S fa til en containerhavn pa Hlipstad og dimensjonering og
utvikling av l%riingeplasser i hovedstaden. LO i Oslo har ogs^ s0kt kontakt med den nye byraden for
nserings- og byutvikling i H0yre-byradet.
LO-avdelingen har s0kt a vasre aktive vis a vis ulike politiske akt0rer og nivaer og reist debatt om
fleksibilisering, kollektive avtaler, rettferdighetsombud, rammevilkar for industrien i storbyene og
h0yresidas 0kende aggressivitet for privatisering, konkurranseutsetting og forringelse av
arbeidstaken-ettighetene. LO i Oslo har videre vaert h0ringsinstans pa vegne av LO i sp0rsmal som
jembanetunnel gjennom Gamlebyen og etterbruk av Fomebu.
En av de mer arbeidskrevende sakene har vsrt kampen mot salg av Sporveisbussene til Swebus. Det
nye byradets forslag om konkurranseutsetting av konimunale tjenester vil trolig matte prege LO i
Oslos arbeid framover.
LO i Oslojobbet sommeren og h0sten 1996 svaert aktivt for a hindre Telenors styre i a vedta
utflytting fra Oslo til Fomebu. Det ble i den saken samarbeidet med Kaare Sandegren, bydelsutvalget
i Gamle Oslo og Arbeiiderpartilaget i bydelen, i tillegg til de lokale fagforeningene i Telenor i Oslo og
Tele- og Dataforbundet sentralt. Vart motforslag var a samle Telenors sentrale aktiviteterog Osloavdelingen i den nye bydelen Bj0rvika i steden for pa Fomebu.
Andre utflyttingssaker i perioden som har engasjert LO i Oslo har vaert eventuell flytting av L0ren
Leir og Forsvarets Tele- og datatjeneste.
Perioden har ogsa vaert preget av den alvoriige situasjonen ved Kvaemer Energy, der de ansatte og

klubben har fatt LO i Oslos fulle st0tte. Brudd pa konsesjonsvilkarene overfor Freia - Marabou er en
gjenganger og er i ferd med a bli den vanskeligste faglig-politiske saken i Oslo.
H0sten 1996 arrangerte LO i Oslo faglig begynnerkurs i norsk for fremmedspraklige LOmedlemmer. I tillegg til norskundervisning ble fagbevegelsens betydning, infonnasjon om LO og
rettigheter pa arbeidsplassen gjeimomgatt. LO i Oslo er aktivt med i LOs fellesaksjon mot rasisme og
arrangerte varen 1997 et st0rre m0te om innvandrere i fagbevegelse og arbeidsliv. I tillegg hadde
Fellesaksjoen et stort kulturelt arrangement i forbindelse med valgkampen.
LO i Oslo har et aktivt studieutvalg med fagskole og helgekurs. Studieutvalget ledes av Tore Larsen.
LO i Oslo har ogsa et intemasjonalt utvalg under ledelse av Kleiv Fiskvik. P^ tampen av perioden
startet LO i Oslo en innsamlingsaksjon i forbindelse med sultkatastrofen i Nord-Korea.
Perioden ble sterkt preget av forberedelsene til og deltakelse pa LO-kongressen i 19997. LO i Oslo
fikk inn forslag fra en rekke fagforeninger som ble tatt opp pa Fylkeskonferansen til behandling.
Omrader som ble prioritert var sysselsetting, arbeidstakerrettigheter, etterutdanning,
normalarbeidsdagen og avtalesp0rsmal i tillegg til LOs egen organisasjon. Kongressen vedtok
saerskilte retningslinjer for LO i Oslo.
LO i Oslo deltok aktivt i valgkampen 1997 som LOs lokale organisasjonsledd og ble finansiert av LO
sentralt. Valgkampaktivitetene ble lagt opp av et styrenedsatt valgkamputvalg og tok utgangspunkt i
faglige krav. Det var viktig for LO i Oslo S fa avklart og formidlet hvordaa de ulike partiene forholdt
seg til fagbevegelsens krav. Tre av styrets medlemmer var kandidater p& Oslo Arbeiderpartis liste.
LO i Oslo har i perioden samarbeidet med en rekke organisasjoner, bl.a. Oslo AOF og AOF's
avdelingskontor for Oslo og Akershus, LOs distriktskontor, LO, fagforeninger og forbund,
samorganisasjoner i de 0vrige storbyene og i de nordiske hovedstedene, solidaritetsorganisasjoner,
Nei til atomvapen, Framfylkingen, Norsk Folkehjelp, Oslo Arbeiderparti, Oslo SV, Oslo RV og
bystyret.
Det sitter representanter fra LO i Oslos styret i Oslo Arbeiderpartis styre og faglig-politiske utvalg.
Samarbeidet med Oslo SV b0r styrkes.
Ved overgangen til LO-avdeling ble sekretariatet styrket, og ungdomssekretaeren skulle disponeres av
LO-avdelingen. Styret og sekretariatet fungerer bl.a. som team ved utredningsarbeid og praktiske
^0remal. BMe Ungdomsutvalget og Familie- og likesdllingspolidsk utvalg har arrangert Here
helgekurs, bl.a. familiehirs for innvandrere. Det har vsert avholdt en verveuke pa H0yskolen i Oslo.
Som LO i Oslo er tidligere Oslo Faglige Samorganisasjon styrket bade som serviceorgan og som en
aktiv og selvstendig faglig-politisk kraft pa venstresida i Oslo og en viktig premissleverand0r i det
politiske milj0et. Det er et generelt inntrykk at LO i Oslo har en 0kende anseelse og
gjennomslagskraft i ulike milj0er.
Som kjent ble LO i Oslo etablert som pr0veavdeling fra 1. januar til 31. desember 1996, med
foriengelse til l.juli 1997 i pavente av kongressens beslutning om den framtidige
organisasjonsstrukturen. LO i Oslos ordinasre arsm0te i april ble utsatt i pivente av kongressens
beslutning.
LO-kongressen i mai 1997 vedtok at LO i Oslo skulle vsere egen avdeling med egne vedtekter,
som LOs sekretariat skulle vedta. LO i Oslos vedtekter ble vedtatt i slutten av september og traadte i
kraft fra 1. oktober 1997. Ut i fra dette ble arsm0tet fastsatt til 17. november 1997. Dette er arsaken
til at denne perioden har vsert savidt lang.

LO i OSLO?s oppbygging / organisasjonsstruktur
LO i Oslo bestar pr. 1. oktober 1997 av i alt 210 tilsluttede fagforeninger innen LO.
Arsm0tet, som utgj0rrepresentantskapets medlemmer, er LO i OSLO's h0yeste besluttende organ.
Arsm0tet avholdeshvert ar. Det er normalt ni representantskapsm0ter mellom hvert arsm0te.
Arsm0tet velger styre for LO-avdelingen. Styret er ansvarlig ledelse mellom
representantskapsm0tene.
Arbeidsutvalget er saksforberedende, med noe delegert myndighet.
Studieutvalget og Intemasjonalt utvalg er begge oppnevnt av styret.
Familie- og likestillingspolitisk utvalg og ungdomsutvalg er kongressoppnevnt.

Nye vedtekter fra 1. oktober 1997
Fram til LO-kongressen i mai 1997 valgte foreningene representanter til LO i OSLO's
representaDtskap etterforeningens medlemsantall - en representant for hvert pabegynte 500. medlem.
I alt besto representantskapet av ca. 300 medlemmer.
Samddig med at LO-kongressen vedtok nye vedtekterfor alle de nye LO-avdelingene, besluttet
kongressen at LOs sekretariat skulle vedta LO i Oslos vedtekter. Disse radte i kraft fra 1. oktober
1997. Etter disse vedtektene fSr hvert forbundsoimide en representant for hvert pabegynte tusen
medleinmer, dette gir etter dagens medlemstall og fordeling ca. 100 representanter. For a styrke
kontakten mellom foreningene og LO-avdelingene vedtok LO-kongressen at bare de som sitter i
lokale foreningsstyrer er valgbare til LO-avdelingenes styre.

Kontingentsatser:
Fram til 1. oktober 1997 var kontingenten pa kr. 3,- for heltbetalende og kr. 1,50 for halvtbetalende
pr. kvartal. Etter de nye vedtektene, fra 1. oktober 1997, er ordningen med helt- og halvtbetalende
opph0rt og kontingenten er kr. 3,90 pr. yrkesaktive medlem pr. kvartal.

Styresammensetning, revisorer, L0?s representantskap og
diverse utvalg:
Styret har i perioden bestatt av (valgt p^ arsm0tet 6. mai 1996):
Marit Nybakk
Leden
(NTL)
Kleiv Fiskvik
Nestleder
(NKF)
Inger Lise Hus0y
Medlemmer
(NTL)
Sissel Weholdt
(HK)
Ulrich Vollmerhaus
(SL)
Roy Gyberg
(HRAF)
Aane S0riie
CTD)
Tone Gjesdal
(NKF)
AgeLimbodal
(FF)
Egil Mongstad
(FF)
TorHenrikOlsen
(NKIF) (Kjemisk)
Varamedlemmen Kari Hauge
(NKF)
BeritBilet
(NJF)_
KjellBrandal
(NEKF)
Bj0m Jensen
(NGF)
VidarVilnes
(DNP)
Henning Str0m
LO 's Ungdomsutvalg for Oslo
Tiltredende:
(NTL)
AOFs distriktskontor Oslo/Akershus (NEKF)
Finn Hauge
LO's fam- og likestill.politisk utvalg (HRAF)
Sidsel Brantsaeter
LO's organisasjonsprosjekt (til 10.05.1997)
Knut Bodding
Arbeidsutvalget (konstituert 10. juni 1996):
MaritNybakk
Leder
(NTL)
KleivRskvik
Nestleden
(NKF)
Roy Gyberg
Medlem:
(HRAF)
utvalg:
Internasjonalt
'
KleivRskvik
Leden
Reidunn Wahl
Medlemmen
IngerLiseHus0y
Gunnar Nordby
MargitGlomm
TorHenrikOlsen

(NKF)
(TD)
(NTL)
(NGF)
(HK)
(NKIF)

Studieutvalget:
Tore Larsen
Leder.
TineEllila
Sekretser:
TorilDeildok
Medlemmer
Sidsel Brantsaiter
Ulrich Vollmerhaus
PetterVellesen
Kjell Amundsen

(NKF)
(NKF)
(NKF)
(HRAF)
(SL)
(FF)
(NNN, tiltrer fra Oslo AOF)

Kontrollkomiteen (valgt p^ ^rsm0tet
Bj0m Gulbsek
Medlemmen
Aase Marit Johansea
Finn Graf Hansson
Varamedlem:

6. mai 1996):
(TD) (Har fungert som leder)
(HK)
(NTL)

Revisor:

Harald Karlsen

Valgkomite 1996:
Ulrich Vollmerhaus
Leder
Thore Lauvsnes
Medlemmer
WencheSj0str0m
MaritR0nold
Bj0m Gulbeek

(SL)
(FF)
(HK)
(NKF)
(TD)

Valgkomite 1997:
Trond Svendsen
Leden
Mari Sanden
Medlemmer:
GeorgSmefjelI
Sven Hugo Johansson
Aime Finborud
Roy Pedersen

(HK)
(NKF)
(NTL)
(NGF)
(SL)
(FF)

Arbeidsgruppe for a utarbeide faglig plan om fleksibilisering:
Egil Mongstad
Leder
(FF)
Knut Johansen
Medlemmer
(SL)
Aime S0riie
CTD)_
Per Johaimessen
(NKF)
Jens Hoel
(HRAF)
Roy Pedersen
Sekretasn
(FF)
Arbeidsgruppe for a revidere Industa'ipolitisk handlingsplan:
AgeLimbodal
Leden
(FF)
Inger Lise Hus0y
Medlemmen
(NTL)
TorHenrikOlsen
(NKIF)
Bente L0vaas
(NNN) CTrakk seg varen 1997)
Sven Hugo Johansson (NGF)
Alexander Kvedalen
Sekretsr:
(HK)
Arbeidsgruppe
- " for S utarbeide handlingsplan for tjenesteytende naeringer:
Sissel Weholdt
Leder
(HK)
Roy Gyberg
Medlemmen
(HRAF)
PerKristianFinstad
(NTF)
Bj0mJensen
(NGF)
LO's ungdomsutvalg:
Jan Ame Olaussen
Leder.
SteinarHansgaard
SdgEkrem
Medlemmer
Unni 0degaard
Henning Str0m
Sissel Anita Meek

(NKF) (Trakk seg 17.10.1996)
(NKF) (Har frajanuar 1997 fungert som leder)
(FF)
(HRAF)
(NTL)
(HK)

LO's familie- og likestillingspolitisk
Sidsel Brantsaeter
Leden
RandiR0vik
Medlemmer
BeritMoen
Karin Vogsted

utvalg:
(HRAF)
(NKF)
(NTL)
(HRAF)
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Varamedl.:

Marianne Svensli
Benedikte Stemer
SisselAnitaMeek
SteinAsth0y
Jan Fredrik'Nohr

(NKF)
(NGF)
(HK)
(NKF)
(NKF)

LO i Oslos jubileumskomite for LOs 100-arsjubileum:
MaritNybakk
Leden
(NTL)
LO i Oslos arbeidsutvalg
Medlemmer:
Sven Hugo Johansson (NGF)
Thore Lauvsnes
(FF)
GeorgSmefjell
(NTL)
Tone'Gjesdal
(NKF)
PerKlausen
(HK)
Johann 0stberg
(FF)
Representant NTAF (forel0pig ikke oppnevnt)
Kjertsi Botnedal
(Forfatter)
Jomnn Bj0rgum
(Historisk institutt, UiO)
Halvorsen
Solveig
(Arbeiderevegelsens arkiv og bibliotek)
LO i Oslos fylkeskonferanse:
Kjell Hnvag
Delegater.
WillyWilhelmsen
AgeLimbodal
Havard Stenbeck
S0lviSl0rdal
PerKlausen
AnneliseNielsen
WeacheSj0str0m
Roy Gyberg
Sidsel Brantsaeter
LailaSkoglund
j0mKleppe
B0rrcVedam
KjellBrandal
Teq'eSkog
Sven Hugo Johansson
RuneNaustal
BeritBilet
JanEdvardMonsrud
HallsteinMurtnes
LailaKristiansen
Kleiv Fiskvik
AmtOlsen
Kari Hauge
Pouline S. Lindencrone
ToneGjesdal
GreteM0istad01sen
MaritR0aold
Jan Helge Gulbrandsen
TorHenrikOlsea
RuneUlvatne
AageJacobsen
PerKristianRnstad
RogerHansen
MaritNybakk
GeorgT.Smefjell

(FF)
(FF)
(FF)
(FLT)
(FO)
(HK)
(HK)
(HK)
(HRAF)
(FiRAF)
(HRAF)
(NAF)
(NAF)
(NEKF)
(NEKF)
(NGF)
(NJF)
(NJF)
(NKF)
(NKF)
(NKF)
(NKF)
(NKF)
(NKF)
(NKF)
(NKJF)
(NKF)
(NKF)
(NKF)
(NKIF)
(NNN)
(NNN)
(NTAF)
(NTAF)
(NTL)
(NTL)
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Varadelegater:

Inger Lise Hus0y
Ulrich Vollmerhaus
Bj0m Gulbaek
ReidunnWahl
Roy Pedersen
PerRidder-Nielsen
Brit-Lise Brunes
Anne Johannessen
Ann Kristin Jas ger
VidarVilnes
Knut Helge Str0msnes
Henning Str0m
SisselWeholdt
Thore Lauvsnes

(NTL)
(SL)
(TD)
QTD)
(FF)
(SMF)
(NKF)
(NKF)
(NNN )
(DNP)
(NKF)
(NTL)
(HK)
(FF)

Sekretariatet har bestatt av:
OveEngevik, sekretariatsleder
AlexanderKvedalen, saksbehandler
Roy Gyberg, engasjementsstilling i periodene 22.01 - 30.06.1997 og 01.08 - 15.09.1997.
Aaita Oriuad, ungdomssekretaer (til 20.12.1996)
Trude Johnsen, ungdomssekretasr (fra 16.06.1997)
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LO i Oslos representantskap
LO i Oslos representantskap har i perioden hatt mellom 287 og 310 medlemmer, eller ca.300.
Arsaken til variasjonene er endringer i medlemstallet og at enkelte foreninger har blitt splittet opp i
flere foreninger eller har slatt seg sammen. I tillegg har det vaert tilsvarende mange
vararepresentanter. Fire foreninger har avstatt fra & ha representanter.
I perioden har representantskapet hatt syv m0ter, og behandlet 20 saker.
6. mai 1996 - Arsm0te:
Arsm0te
Tilstede: Totalt 118 hvorav 113 representanter med stemmerett og fem tiltredende, varaer og gjester.
Seks representanterhadde meldtforfall. Framm0teprosent: 38%.
Saker som var til behandling: 1. Apning, 2. Konstituering, 3. Styrets beretning for perioden 15. april
1995 - 15. april 1996, 4. Regnskap for 1995, 5. Budsjett for 1996,6. Forslag til arsm0tet og 7.
Valg (se side 7 for valg av styre og kontrollkomite).
Det var innkonunet fire forslag: 1. Fomebu som nytt kraftsenter (uttalelsen ble vedtatt), 2. Tillegg dl
vedtektene om innsending av foreningsrapport og betaling av kontingent (vedtatt), 3. Fortsatt statlig
styriag av forvaltningsbedriftene (uttalelsen vedtatt med en eadring) og 4. Midler til ungdomsarbeidet
(vedtatt under budsjettbehandlingen).

Mandag 30. september 1996:
Tilstede: Totalt 90 hvorav 86 representanter med stemmerett og to varaer og to iimledere. Fein
representanter og en vara hadde meldt forfall. Framm0teprosent: 29%.
F0lgende saker ble behandlet:
1. Valg av delegater til fylkeskonferansen (se side 9).
2. Utflytting av arbeidsplasser fra Oslo, med naringsbyrad Kaare Sandegren og Marit Nybakk som
innledere.
3. Vem om kollektive avtaler, herunder heismont0rkonflikten. Deime saken ble utsatt til neste
representantskapsm0te (28. oktober 1996).

Mandag 28. oktober 1996:
Tilstede: Totalt 88 hvorav 81 rcpresentanter med stemmerett og fem tiltredende og varaer og to
innledere. Syv representanter og en vara hadde meldt forfall. Framm0teprosent: 27%.
F0lgende saker ble behandlet:
1. Handel og Kontors kamp mot utvidete apningstider. Per Olav Brunvand fraHK holdt appeU_
2. Vem om kollektive avtaler, heruader heismont0rkonflikten, med Henning Solhaug fra NEKF som
innleder. Terje Skog holdt forberedt innlegg.
3. ArbeidsrettsrSdets innstilling, med Bj0m Kolby, lederav LOsjuridiske avdeling, som innleder.

Mandag 25. november 1996:
Tilstede: Totalt 76 hvorav 72 representanter med stemmerett og tre tiltredende og varaer og en
innleder. Fire representanter, en vara og tre tiltredende hadde meldt forfall. Framm0teprosent: 24%.
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F0lgende saker ble behandlet:
1. Evaluering av LO i Oslos virksomhet. Marit Nybakk innledet og la fram styrets
evalueringsrapport.
2. Kost0lutvalgets innstilling; Omstilling i statlig virksomhet, med Gerd Liv Valla (utvalgsmedlem)
som innleder. Kari Hauge la fram uttalelse fra utvalg i LO i Oslo som hadde behandlet saken.

Mandag 27. januar 1997:
Tilstede: Totalt 118 hvorav 113 representanter med stemmerett og fem tiltredende og gjester. En
representant hadde meldt forfall. Framm0teprosent: 38%.
F0lgende saker ble behandlet:
1. Forslag fraHeismont0renesforemng om at m0tet skulle utsettes. Forslaget falt med stortflertall.
2. 1. mai 1997. Kleiv Fiskvik la fram styrets forslag pa hovedparoler, hovedtaler og appellant. (Se
ogsa avsnittet 1. mai 1997 p^ side 14.)

Mandag 24. februar 1997:
Tilstede: Totalt 92 hvorav 88 representanter med stemmerett, tre tiltredende og gjester og en imileder.
Ingen hadde meldtforfall. Framm0teprosent: 29%.
M0tet ble ^pnet med LOs ungdomskor fra Oslo og Akershus som sang tre sanger.
F0lgende sak ble behandlet:
1. Mot LO-kongressen 1997. Yngve Hagensen innledet.

Mandag 17. mars 1997:
Tilstede: Totalt 60 hvorav 55 representaater med stemmerett, to tiltredende og tre innledere. En
representant hadde meldt forfall. Framm0teprosent: 18%.
F0lgende saker ble behandlet:
1. Uttalelse om arbeidsrettsradets innstilling. Roy Gyberg la fram styrets forslag til uttalelse.
2. Rasisme og integrering, Innvandrermeldingen. Rune Kristiansen, stortingsrepresentant og
medlem av Kommunalkomit^eQ, John Ogunbona, leder av Innvandreretatens Fagforening og Ramo
Nyang, klubbleder Vika Atrium Hotel innledet.

Mandag 28. april 1997:
Dette var arrangert som et ^pent m0te og det ble derfbr ikke registrert hvor mange representanter som
var tilstede, men totalt var det ca. 120 inkludert organiserte fra Kvsemer og tilh0rere.
F0lgende sak ble behandlet:
1. Nedleggingen avKvaemer Energy i Lodalen, et skritt mot utflagging av norsk teknologiutvikling?
Innledere var Kjell Bj0mdalen, leder av Fellesforbundet, Tore S0rensen, adm. direkt0r Kvaemer i
Norge, Gunnar Berg, tillitsvalgt fra Kvaemer og Marit Nybakk, leder LO i Oslo.
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]V[0ter og arrangementer
1. mai 1996:
Representantskapet 26. februar vedtok f0lgende opplegg for 1. mai 1996: Talere pa 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 likel0nn og arbeidstidsreformer: Forsvarnormalarbeidsdagen'", "'Stopp nazistene Bekjemp rasismen!", "Stopp bamearbeid! Boikott profitt0rene!", "Stopp nedleggelsen av
industriarbeidsplassene i Oslo: La Lodalen leve'" og "Forsvar Posten og NSB som statlige
forvaltningsbedrifter!".
1. mai-arrangementet ble avviklet pa tradisjonell mate pa Youngstorget, etterfulgt av
demonstrasjonstog. Omkring 6.500 mennesker deltok.
17. - 19. juni 1996 - Nordisk hovedstadskonferanse:
Pa Nordisk hovedstadskoaferanse deltar representanter fra LO-avdelingene i Stockholm,
K0benhavn, Helsinki og Oslo. A arrangere denne gar pa rundgang mellom landene og i 1996 var det
Oslos tur og ble i hovedsak holdt p^ S0rmarka.
Konferansen ble apnet av Yngve Hagensen som holdt et innledende foredrag. Aadre innledere
var Stein Reegard, LO, Per Richard Johansen, Statistisk Sentralbyra og Marit Nybakk. I tillegg
hadde deltakeme innledninger om situasjon og utfordringer fra sine land. Privatisering,
markedsliberalisme og offentlig velferd var temaer som ble grundig belyst. Ogsa arbeidsmilj0lov og
arbeidstakeres rettigheter i de nordiske landene, og ogsa intemasjonal politikk ble dr0ftet. I tillegg til
imiledninger og diskusjoner var det ogsa gruppearbeid.
I tillegg til detfaglige var det viktig a skape en god sosial ramme mndt konferansen. Bl.a. ble det
arrangert battur med reker pa Oslofjorden.
20. - 22. september 1996 - Fagskolen:
Fagskolen drives av LO i Oslos studieutvalg og har til hensikt SL gi en iimf0ring i arbeiderbevegelsens
historie og politikk, samt belyse polidske saker og vaere et diskusjonsforum. Fagskolen starter hver
h0st med en helg pa Rjukan, det sakalte Rjukanseminaret. Her er det bl.a. bes0k pa
Industriarbeidermuseet pS Vemork. Fagskolen fortsetter med temakvelder utover vinteren fram til 1.
mai. I alt 29 deltakere var med pa Fagskolen.
25. november 1996 - 29. januar 1997 - Faglig begynnerkurs i norsk:
I samarbeid med Oslo AOF arrangerte LO i Oslo begynnerkurs i norsk for LO-medIemmer med
fremmedspraklig bakgrunn. Kurset tok sikte pa S forbedre muntlige og skriftlige norskkunnskaper,
samtidig som det ble gitt en innf0ring i fagbevegelsens betydmng og rettigheter LO-medlemskapet
gir. Kurset gikk over 40 timer, fordelt pa 16 kvelder.
12. desember 1996 - Tillitsvalgtkonferanse om Norzink og utskilling av ulike
funksjoner i bedrifter
LO i Oslo inviterte til tillitsvalgtkonferanse i Amodtsalen, Samfuimiiuset, om situasjonen ved
Norziak i Odda hvor bedriften 0nsket a skille ut ulike funksjoner som vedlikehold og verksted,
laboratorie, renhold og transport. P& konferansen ble det orientert om situasjonen ved Norzink av
representanter fra Odda og omland Faglige Samorganisasjon og Odda Kjemiske Arbeiderfbrening.
Problemstillingen ble ogsa tatt opp mer generelt.
16. desember 1996 - NSr velferdssystemet svikter:
Dagskonferansen "Nar velferdssystemet svikter" ble arrangert i Sundtsalen i Sainfunnshuset og
samlet 33 deltakere fra ulike foreninger. Etter Marit Nybakks apaing av koiiferansen, fikk deltakeme
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et innblikk i hvordan folk opplever det nar de trenger det sosiale sikkerhetsnettet, men oppdager at de
faller mellom alle stoler og ender som kasteballer i et uoversiktlig system med mange etater. Det var
Marit T0mmeras og Anne Beate Johnsen som fortalte om sine erfaringer og hvilke problemer de
m0tte i hverdagen. Sosionom Ott Botner ga et innblikk i hvordan de offentlige ordningene fungerer.
Helge Hjort, helse- og sosialombud i Oslo, fortalte om ombudsordningen, professor i
trygdemedisin Dag Brusgaard orienterte om plan om pr0veordning med trygdeombud, Lov om
yrkesskadeforsikring ble gjennomgatt av Unni Bratt fra arbeidsmedisinsk avdeling ved
regionsykehuset i Trondheim, og avslutningsvis innledet Karl Seip fra samfunnspolitisk avdeling i
LO om hva LO kan bidra med. Til hvert av temaene var det diskusjons- og sp0rsmalsrunder.
28. og 29. januar 1997 - Hjelp til utfylling av selvangivelsen:
Det var i alt 62 LO-medlemmer som benyttet seg av LO i Oslos tilbud om a fa hjelp med a fylle ut
selvangivelsen. Radgivningen foregikk pa LO i Oslos kontor, og det var skaffet kompetent personell
til a veilede.
8. mars 1997 - Kvinnedagen:
Pa Kvinnedagen hadde LO i Oslo et eget forarrangement i Folkets Hus f0r toget. Her var det appeller
ved Marit Nybakk og EIIen Stensrud, underholdning ved Dameteatret & S0n og Framfylkingen i
Oslo hadde aktiviteter for bama.
13. mars 1997 - Etter- og videreutdanningskonferanse:
Konferansen om etter- og videreutdanning ble avholdt pa Oslo AOFs kurssenter "Stratos" pa
Youngstorget. Etter Marit Nybakks apning, hadde f0lgende innledninger: B0rre Pettersen, AOF, Per
Guanar Olsen, LO, Erik Tangen, NHO, Per W0yen, Kirke-, utdannings- og
forskningdepartementet, Henning Solstad, NEKF og Rolf Utgard, FF. Deltakerae var aktivt med i
debattene og det kom fram flere synspunkter og innspill. I l0pet av konferansen ble det ogsa servert
varm mat. Det var med tilsammen 58 deltakere.
17. - 19. mars 1997 - Kurs for tillitsvalgte i bedriftsstyrer:
15 rillitsvalgte deltok pa kurset som gikk over tre dager og ble avholdt i Folkets Hus' kurslokaler pa
Youngstorget. De to f0rste dagene ble forstaelse av en bedrifts regnskap gjennomgatt, hva bedriftene
lever av og hvordan de fungerer i forhold til samfunnet rundt, krisesymptomer i en bedrift og
forstaelse av ^rsaker. AOF's kursiastrukt0r B0rre Solstad hadde det faglige ansvaret disse to dagene.
Tredje dag var det praktisk styrearbeid, gjeldende rett og aksjeloven, tillitsvalgtes rolle som ble
gjennomgatt. Det ble ogsa redegjort for praktiske forhold som habilitet, taushetsplikt osv. i forhold
det a sitte i et bedriftstyre. Bente L0vaas, tillitsvalgt ved Freia og Tor Henrik Olsen, tillitsvalgt ved
Nordox Industrier, fortalte om sine erfaringer som ansattes representanter fra heiAoldsvis et stort
multinasjonalt konsem og en norskeid stiftelse. Gro Granden fra LO hadde det faglige ansvaret.
Hele kurset var lagt opp som en blanding av foredrag, praktisk gruppearbeid og diskusjons- og
sp0rsmalsrunder. Deltakeme ga uttrykk for at dette var et svaert nyttig kurs, og at det var at dett var
sapass praktfsk orientert.
29. april 1997 - Innvandrere i fagbevegelse og arbeidsliv:
Apen h0ring om innvandrere i fagbevegelse og arbeidsliv i Bygningsarbeidemes hus, Festsalen.
Innledere var Marit Nybakk, Rune Kristiansen og Shabaz Tariq, som ogsa satt i panelet. I tillegg
holdt Jimbiti Sanneh, Alicia Lambo og Mohammad Ayyaz Akhtar innledninger for a belyse temaene,.
Temaer som ble tatt opp var bl.a. hvordan innvandrere tas i mot av fagbevegelsen, om fagbevegelsen
eri stand til a ivareta innvandreres arbeidstakerrettigheter, innvandrere som tillitsvalgte og om
flerkulturelle arbeidsplasser og hvordan disse fungerer.
1. mai 1997:
1. mai-arrangementet ble svsert vellykket, bl.a. deltok omkring 8.000, ca. 1.500 Here enn aret f0r.
Arrangementet ble startet med bekransning av Pionerstatuen ved lederen av AUF i Oslo, og fortsatte
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medjanitsjamiusikk. Etter den tradisjonelle allsangen "Seiren f0lger vare faner", holdt Marit
Nybakk, leder av 1. maikomiteen, apningstale. Dagens talere var statsminister Thorbj0m Jagland og
Per 0stvold, forbundsleder NTAF. Bente 0mevik (HK) fra Kvaemer Energy holdt appell mot
utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. Videre var det bade korsang ved Sosialistisk kor og
underholdning ved Trond Graiilund. Arranngementet ble pa tradisjonelt vis avsluttet med et aasrmest
uendelig langt demonstrasjonstog; togets f0rste pulje nadde igjen de siste puljene pa Youngstorget
med god margin.
LO i Oslos hadde f0lgende paroler (vedtatt av representantskapet 27.januar 1997): "Regjeringen
har ansvar for arbeid til alle - bruk av oljemilliardene", "Privatisering raserer - styrk offentlig velferd"
og "Til kamp for kollektive avtaler og normalarbeidsdagen" som hovedparoler og "Lik rett til
kunnskap - ettemtdanning for alle", "Vi krever rettferdig fordeling - nei til NHO's utbyttefest",
"Styrk kommuner og velferdsstat - nei til
"Aldri mer
"Forsvar
politisk overvaking",
privatisering",
"Norsk
organisasjonsretten - arbeidsrettsradet uthuler streikeretten",
fagbevegelse til kamp mot all
rasisme", og "Nei til l0nnsmoderasjon pa lavtl0ima og kvinners bekostning" som 0vrige paroler.
Ogsa hvem som skulle vaere talere ble vedtatt av representaatskapet.
Forut for 1. mai dette aret meldte bade aviser og TV at det var synkende oppslutning om 1. mai
og at dagen hadde mistet sin betydning. Derfor var det ekstra hyggelig a oppleve at det mot alle
dystre spadommer var en merkbar 0kning i deltakelsen (ca. 1.500 flere iflg. politiets telling) pa LO i
Oslos arrangement pa Youngstorget og i toget i forhold til aret f0r. Og stemningen var pa topp!
29. mai 1997 - La Kvaerner i Lodalen leve!
Demonstrasjon med appeller, underholdningsinnslag og fanemarkering "La Kvsemer i Lodalen
leve!". I demonstrasjonstoget som gikk fra Radhusplassen til Egertorget deltok omlag 2.500
personer. Ved Radhuset fikk ordf0reren overievert en argumentsamling. Pa Egertorget var det
appeller og underholdning. I tillegg gjennomf0rte en del fagforeninger politisk sympatistreik denne
dagen, bl.a. ble kollektivtraflkkea stanset i en time. Mediaomtalen var positiv, og det ble tydeliggjort
at det var svaert mange som st0ttet de Kvaemeransattes kamp for a beholde arbeidsplassene i Lodalen.
3. - 5. oktober 1997 - Fagskokn:
Fagskolen ble som vanlig startet med Rjukanseminaret, som f0lges opp med temakvelder utover
vinteren. Denne gangen var det med tilsammen 33 deltakere. (Se for0vrig ovenfor, Fagskolen 20. 22. september 1996.)

Medlemstjenester
LO i Oslo tilbyr alle LO-medlemmer tilh0rende Oslo tre medlemstjenester;juridisk radgivning,
sosialradgivning og forsikringsradgivning. I tillegg tilbys medlemmene hjelp til utfylling av
selvangivelsen i slutten avjanuar.
Denjuridiske radgivningen omfatter privatrettslige saker, bl.a. ved skilsinisse, arvesaker, testamente,
eiendoms- og husleiesaker og kontraktsforhold. 173 medlemmer har benyttet seg av tilbudet.
Radgivningen gis av praktiserende advokater og bestar av en gratis konsultasjon pa en halv time.
Den sosiale r^dgivningen omfatter informasjon og radgivaing i forhold til arbeidsledighet, permisjon,
trygdesaker, kontroll av saksbehandling fra det offentliges side, 0konomisk veiledning osv. Hjelpen
blir gitt av sosionom og bestar av inntil en times konsultasjon. 20 medlemmer har benyttet tilbudet.
Forsikringsradgivning gis i samarbeid med Samvirke forsikring. LO i Oslo har hatt omlag 60
henvendelser, hvorav ca. 40 er henvist til LO i Oslos kontaktperosn i Samvirke forsikring og de
0vrige er henvist til egen forening / forbund nar det har vaert sp0rsmal om den kollektive
forsihingen.
28. og 29.januar 1997 ble det gitt hjelp til utfylling av selvangivelsen. 62 medlemmer benyttet seg av
tilbudet.
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Deltakelse pa div. konferanser, arrangementer, m0ter:
Mai 1996 - Norsk Transportarbeiderforbunds 100-arsjubUeum:
Marit Nybakk representerte LO i Oslo og holdt hilsningstale.
9. • 10. mai 1996 - Samferdselskonferanse:
"Samferdsel ar 2000" i Fredrikstad ble arrangert av LO - NHO
Samferdselskonferansen
0stlandet.
LO i Oslos representanter var Egil Mongstad, Tone Gjesdal og Alexander Kvedalen.
LO i Oslo fremmet forslag om nytt handlingspunkt til framlagt handlingsplan om havneutvikling;
god nok kapasitet - bl.a. utbygging av Oslo havn, lett tilgjengelighet til havnene - god tilknytning til
vei ogjembane, og standardisering og modemisering slik at det er lett a flytte last til / fra bil / b^t.
Havn / sj0transport ma vaere iategrert del av samferdselsutbyggingen.
10. - 12. mai 1996 - Storbykonferanse:
Storbykonferanse i Stavanger. LO i Oslos representanter var Marit Nybakk, Sissel Weholdt og
Henning Str0m. Sseriig rammevilkSr for industri i storbyene ble dr0ftet.
29. mai 1996 - Livslang Isering:
Konferanse om livslang laering og utdanningsflnansiering i Oslo. Arrang0r: NTL og NSU (Norsk
Studentuaion). LO i Oslos representant varAlexander Kvedalen.
29. jimi 1996 - Aksjon mot barnearbeid:
Deltok pa Framfylkingens arrangement pa Youngstorget mot bamearbeid. LO i OSLO hadde egen
stand hvor det ble delt ut informasjonsmateriell.
9. september 1996 - Konferanse om kollektive tariffavtaler:
Roy Gyberg, medlem av LO i Oslos arbeidsutvalg, apnet konferanse om kollektive tariffavtaler
arrangert av Oslo-foreninger ianen Fellesforbundet, Transportarbeiderforbundet og Norsk Elektrikerog Kraftstasjonsforbund.
5. • 6. november 1996 - LOs organisasjonsprosjekt, konferanse:
LOs organisasjonsprosjekt hadde konferanse for fors0ksvirksomhetene i Alesund. Hvert av
fors0ksprosjektene la fram status for sitt arbeid. Spesielt var deltakeme interessert i a h0re om Osloavdelingens arbeid da dette var den eneste avdelingen med egen avdelingsstatus og egne vedtekter.
Innspill til LO-kongressens sak om fors0ksvirksomhetene ble ogsa dr0ftet. Kari Hauge og Alexander
Kvedalen deltok fra LO i Oslo.
19. desember 1996 - Politisk markering mot H0yre og FrPs budsjettforslag:
NKF, Oslo arrangerte politisk markering i Radhusets Borggard mot H0yre og Fremskrittspartiets
forslag til budsjettet for Oslo kommune 1997. LO i Oslo deltok i markingen.
8. mars 1997 - Kvinnedagen:
LO i Oslo var representert i 8. marskomiteen ved Sissel Weholdt.
PSi selve Kvianedagen hadde LO i Oslo et eget forarrangement f0r toget. Her var det appeller
ved Marit Nybakk og Ellen Stensrud, underholdning ved Dameteatret & S0n og Framfylkingen i
Oslo hadde aktiviteterfor bama. LO i Oslo-banneret var med i det etterf0lgende 8. marstoget.
12. - 13. april 1997 - Storbykonferanse:
Faglig storbykonferanse ble i holdt i Trondheim. Sissel Weholdt og Tor Henrik Olsen deltok fra LO i
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Oslo. Temaene var privatisering, LO-kongressen, ^pningstider og milj0sp0rsmal. Det ble vedtatt
uttalelser om apningstider og forslag til endringer til de nye vedtektene for LO.
26. mai 1997 - Oslos 1000-ars jubileum:
I forbindelse med Oslos 1000-arsjubileum i ar 2000 ble det arrangert en idedugnad i Radhuset. Here
organisasjoner og kulturkrefter var invitert. Etter en generell innledning og orientering i bystyresalen
gikk deltakeme i grupper. LO i Oslo deltok i en gruppe bestaende av representanter fra neeringslivet.
Gruppas innspill var at en b0r fors0ke a framstille Oslos naeringsliv fra 1000-tallet og fram til i dag,
med vekt pa de siste 100 arene. I tillegg b0r blikket ogsa rettes framover inn i neste artusen. LO i
Oslo var representert ved Alexander Kvedalen.
12. og 26. mai 1997 - Oslo som etablererby:
Oslo kommune arrangerte to seminarer om Oslo som etablererby. Ove Engevik var pa det f0rste
seminaret og Roy Gyberg og Alexander Kvedalen deltok pS det andre seminaret.
17. - 19. september 1997 - Hovedstadskonferanse:
Hovedstadskonferanse i Stockholm. Kleiv Fiskvik, Roy Gyberg og Ove Engevik deltok. LOs
distriktssekretser og ungdomssekretaerene fra Oslo og Akershus deltok ogsa.
1. - 2. oktober 1997 - Bedriftsdagene:
Oslo kommune arrangerte ogsS i ar bedriftsdager med ulike temaer taiyttet til nseringsliv, utdanning /
kompetanse og regionalt samarbeid. Roy Gyberg, Ove Engevik og Alexander Kvedalen deltok pa
f0rste dag som foregikk i Radhuset. Alexander Kvedalen var ogs^ med pa dag nummer to som ble
arrangert pa Blindem, hvor samarbeid mellom nseringsliv og forskningsmilj0ene ble tatt opp.
3. - 5. oktober 1997 - Landskonferanse for ungdomsutvalgene
LO sentralt arrangerte landskonferanse pa Dombas hvor Henning Str0m, Stig Eta-em og Trude
Johnsen deltok fra Oslo. Det var hovedsaklig gruppearbeid med tanke pa prioriterte 0nskerfra
ungdomsutvalgene til LO sentralt.
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Representasjon
LO's representantskap:
LederMaritNybakk
(NTL)
NestlederKleivFiskvik (NKF)

medlem
vararepreseatant

LO' tilsynsutvalg for Oslo og"leder
Akershus:
MaritNybakk
(NTL)
Kleiv Fiskvik
(NKF) vararepresentant
Yrkesopplseringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad
representant
(FF)
Gerd Wensberg
(NKF) reprcsentant
Jorun Johansen
vararepresentant
(HK)
ReinerValen
vararepresentant
(HK)
UndaHertaas
(NEKF) vara lasriingerepresentant
Lserlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kaare Friden
representant
(FF)
PetterVeIlesen
vararepresentant
(FF)
Samvirke forsikringsutvalg for Oslo og Akershus:
ReidarLundemo
(FF)
Styringsgruppe for h0yskolestudium i arbeidslivskunnskap og lokalaktiv skole:
AlexanderKvedalen
(HK)
Distriktsradet for Arbeidstilsynet:
Sidsel Brantsaster
(HRAF)
Referansegruppe for retningslinjer for SND-midler i Oslo:
MaritNybakk
(NTL)
Arbeidsgruppe om naering og byutvikling, strategisk nseringsplan:
Roy Gyberg
(HRAF)
Arbeidsgruppe om samarbeid skole - naeriagsliv, strategisk naermgsplan:
AlexanderKvedalen
(HK)
Hellerud bydels naeringsrad:
TorHenrikOlsen
(NKIF)
LO-utvalg for Rikshospitalet:
Egil Mongstad
(FF)
Komiteen for menneskerettigheter i Iran:
MaritNybakk
(NTL) nestleder
Fellesaksjonen mot rasisme:
Henning Str0m
(NTL)
StigEkrem
(FF)
John Ogunbona
(NKF)
ReidunnWahl
CTD)
Mohammad Ayyaz Akthar (DNP)
RoyGyberg
(HRAF)
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AOF's fylkesutvalg
TineEllila
Svend Petersen
OveEngevik
AlexanderKvedalen

for Oslo og Akershus:
(NKF) (medlem)
(EF) (medlem)
(FF) (varamedlem)
(HK) (varamedlem)

Prosjektet Innvandrere og bedriffcsutviking:
UlrichVollmerhaus
(SL)
Oslo-prosjekt om internkontroll og HMS:
Trude Johnsen
(NOF)
Arbeidsgruppe i UDI om integrering av innvandrere i arbeidslivet:
Trude Johnsen
(NOF)
Representantskapet
J0m Karlsen
Anne Fiaborud
Tone Gjesdal
Vararepresentanter:
KjellBrandal
Henning Str0m
Bj0m Jensen

Yrkesskolenes Hybelhus:
(NAF)
(SL)
(NKF)
(NEKF)
(NTL)
(NGF)

LO i Oslos delegater pS LO-kongressen:
1. MaritNybakk
(NTL)
2. Roy Gyberg
(HRAF)
3. Kari Hauge
(NKF)
4. Sven Hugo Johansson
(NGF)
5. Annelise Nielsen
(HK) (Hadde forfall)
6.TerjeSkog
(NEKF)
Varadelegater:
l.AnnelieseVab0
(NMF)
2. Aage Jacobsen
(NNN)
3. Sissel Karisen
(NTF)
4. B0rre Vedam
(NAF)
5.ReidunnWaU
CTD) (M0tte forAnnelise Nielsen)
6. Rolf Utgard
(FF)

LO i Oslos arbeidslivskyndige meddommerutvalg for Oslo fylke:
F0lgende personer er oppnevnt av LO i OSLO til meddommerutvalg:
Sven Hugo Johansson
Annelise Nielsen
Ragnhild Viig Nielsen
PerAmeSalo
Kari Hauge
ToneGjesdal
Randi R0vik
AgeLimbodaI
0yviad Blankvannsbraten
Thore Lauvsnes
Jan 0mevik
Kjell Hnv^g
Eva-Marie Brekkest0
Ruth Rasmussen

(NGF, bokbinder)
(HK, avdelingsleder)
(HK, informasjonsassistent)
(NEKF, heismont0r)
(NKF, bamepleier)
(NKF, personalsekretaer)
(NKF, pleiemedhjelper)
(RF, distriktssekretser)
(FF, pensjonist)
(FF, industriarbeider)
(FF, organisasjonsmedarbeider)
(FF, sveiser)
(SL, Iserer)
(NTL, f0rstekonsulent)
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Georg SmeQell
Bente L0vaas
Trond Brandal
Sissel Bauch
Synn0ve Skaug
Sverre Worum
Terje Krisriansen
G0rild Ssland
Gerd 0iahals

(NTL, f0rstekonsulent)
(NNN, industriarbeider)
(NMF, musiker)
(HK, pensjonist)
(HK, butikkmedarbeider)
(SL, pensjonist, faglserer)
(NNN, mekaniker)
(NTL, ligningsfunksjonEer)
(NPF, overpostbetjent)
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Styrets arbeid
Det har i perioden vsert avholdt f0lgende styrem0ter: 10/6-96,8.-9/8-96 (styrekonferanse), 16/9-96,
7/10-96, 11/11-96,' 25/11-96,' 9/12-96,
--'---20/1-97,'---10/2-97,7----'"--•'—--"---•-°
10/3-97, 18/4-97, 22/5-97, 2/6-97 og
2/10-97;
Styret har behandlet 124 saker.
Det har i perioden vasrt avholdt f0lgende arbeidsutvalgsm0ter 19/4-96,15/5-96, 31/5-96,27/6-96,
31/7-96, 9/9-96, 27/9-96, 25/10-96, 15/11-96, 22/11-96, 2/12-96, 19/12-96, 10/1-97, 17/1-97,
31/1-97, 28/2-97, 3/3-97, 14/3-97, 4/4-97, 18/4-97, 6/5-97, 2/6-97, 23/6-97, 29/7-97, 16/9-97,
22/9-97, 29/9-97 og 10/10-97.
AU har behandlet 251 saker.
I tillegg til sakene som er nevnt i kapitlet "Polidske saker" har styret blant annet hatt f0lgende saker:
- Prosjekt Innvandrere og bedriftsutvikling
- Stiftelsen Anker studentboliger og hotell (tidligere Yrkesskolenes Hybelhus), nye vedtekter og
oppf0lging av driften
- Lasrlingesituasjonen
- Avtale om fagopplsering
- Verving og iiiformasjonsarbeid
- Medlemstjenester
- Sommeq?atruljen
- LOs 100-arsjubileum
- Forsikringsutvalg for Oslo
- LOs kulturpris
- Nytt Rikshospital
- Uttalelse om overv&kningstjenesten
- Forslag om flytting av Ericsson
- Fomebuprosjektet, smaflyplass
- Arbeid mot rasisme og fremmedfrykt
- Organisasjonssaker
- Budsjetter og regnskap
- Planlegging av m0ter, konferanser, kurs og arrangementer.
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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 fleksibilisering, og den tredje skulle ga igjennom og
ajourf0re Industripolitisk handlingsplan fra 1989. Arbeidsgruppenes innstillinger ble etterh0ring i
foreningene behandlet pa styrem0te i juni 1996 og pS styrekonferansen i august samme Sr.
Pa bakgrunn av handlingsplanene ble det pa styrekonferansen utartbeidet konkrete tiltaksplaner
som har vsert retningsgivende for LO i Oslos politiske arbeid innenfor omradene industripolitikk,
tjenesteytende nseringer og fleksibilisering. Tiltaksplanene har bl.a. blitt fulgt opp i arbeidet med ny
bystyremelding om naeringsutvikling (se under).
(Haadlingsplanene er sapass omfattende at det ikke lar seg gj0re a gjengi disse her, men disse kan
fas ved henvendelse til LO i Oslos kontor.)

Nseringspolitisk arbeid - Strategisk nseringsplan
Tidlig i august 1996 ble LO i Oslo gjort oppmerksom pa at byradet sa vidt hadde startet arbeidet med
a lage en bystyremelding om naeringsutvikling for Oslo som en oppf0lging av nzeringsmeldingen fra
1993. Nasringslivets bransjeorganisasjoner, NHO og LO ble invitert dl §komme med innspill pa hva
som burde med i en slik melding.
Marit Nybakk, Age Limbodal og Alexander Kvedalen deltok pa m0te med nseringssekretariatet i Oslo
kommune.
LO i Oslo kom med i alt 16 konkrete innspill til sakerog omrider som burde med. Disse var:
- Tilrettelegging av nseringsarealer som en etterbruk av Fomebu. Det ble pekt pa at arealene kan
nyttes til nyetableringer og plasskrevende iadustri, og forslaget om "Fomebu aaerings- og
industripark" fra LO i Oslos Handlingsplan for naeringsutvikling ble trukket fram. Det ble videre
advart mot boligbygging p& Fomebu som ville hindre nserings- og industrietableriager her.
- Det ble fokusert pa st0rre bedrifters behov for omorganisering og nye arealbehov, og at Oslo
kommue ma ha en beredskap for a fors0ke a im0tekoinme behovene best mulig. I denne forbindelse
ble ogsa opparbeidelse av Bj0rvika-omradettrukketfram.
- Konflikten mellom st0y og forurensning fra industri og boligomrader ble ogsa tatt opp. LO i Oslo
ba om at det tas hensyn til dette slik at boligomrader ikke presser ut industri og arbeidsplasser.
Eksempelvis kaa iadustri sikres gjennom a regulere omrader til industrikorridorer.
- Det ble ogsa vektlagt at Oslo kommune ma gj0re det den kan for a sikre gode rammebetingelser for
nseringslivet. Det erogsa behov for en viss Heksibilitet og overfor spesielt utsatte bransjer en viss
ssrbehandling. Et eksempel pa dette er reduserte str0mpriserfor energikrevende virksomheter.
- LO i Oslo gikk inn for a fa et eget SND-kontor (Statens naerings- og distriktsutviklingsfond) for
Oslo. Dette er na vedtatt og SND-kontoret er under etablering i september 1997.
- Det ble ble bedt om at Oslo kommune kartlegger hvordan SND's virkemidler ivaretar de faktiske
behov, blant annet til risikovillig kapital. Det ble ogsa bedt om at det ses pa ulike muligheter for &
etablere en laneordning med gode bedngelserfor bedrifter i etableriagsfasen.
- Oslo kommune hadde tidligere et eget stipend for etablerere. Dette ble fjemet fra budsjettet for
1996. LO i Oslo viste til de positive resultatene etablererstipendordningen hadde og ba om at deime
ordningen ble gjeninnf0rt.
- LO i Oslo pekte pa kommunens padriverrolle for a opprette OFU-kontrakter der dette er
formalstjenelig.
- Inntak av laeriinger var en annen sak LO i Oslo tok opp. Bade kommunens ulike etater og ikke
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minst bydelene ma bli flinkere til a skaffe tilveie Iseriingeplasser. Bl.a. i bamehager, innen helse- og
omsorgsfagene og innen teknisk vedlikehold burde det vaere gode muligheterfor a 0ke antall plasser.
Ogsa infonnasjoa og holdningsarbeid i forhold til skoleelevers yrkesvalg ble nevnt.
- Utvikling av Oslo havn har vsert en viktig sak for LO i Oslo i en arrekke. Oslo havn skal fortsatt
vaere en hovedhavn, og det ble pekt pa behovet for ny containerhavn og kapasitetsutvidelse og
forbedringer av adkomstveiene til havna. Behovet for en politisk avklaring i havnesp0rsm^let ble
understreket.
- Oslo mangler egnede parkeringsplasser vogntog, og rasteplasser / bespisningsmuligheter og
sanitaeranlegg for langtransportsjaf0rer. I tilknytning til Oslo havn kan et slikt sted opprettes.
- Kollektivtransporten i Oslo ble ogsa satt pa dagsorden. LO i Oslo mener at den foresl^tte Tbaneringea om Nydalen realiseres.
- LO i Oslo tok opp de dramatiske endringene i butikkenes apnings- og lukketider. Oslo kommune
har et ansvar a bidra til at ansatte i handlesbransjen far en normalarbeidsdag.
- Problemene i restaurantbransjen ble ogsa tatt opp. Her ble behovet for kontroll og strengere
handheving av av regler etterfulgt av raske reaksjoner framhevet.
- Oslo kommune, med alle sine virksomheter, er en svaert stor kunde. Kommunen ma vsere seg
bevisst sitt ansvar som kunde overfor Oslos naeaeringsliv. OFU-kontrakter og opprettelse av "pools"
iimea ulike oinrader, eksempelvis innen helsesektoren, ble nevnt. I tillegg ma Oslo kommune alltid
stille krav om ryddige og ordnede ansettelses- og arbeidsforhold, samt at skatt skal vasre innbetalt,
ved anbud og innkj0p av tjenester.
- Det ble ogsa pekt p& at Oslo kommune, som utbygger, kan bidra til S sikre enjevnere bygge- og
anleggsvirksomhet, slik at store svingninger mellom stor arbeidsledighet og stort press pa bransjen
som medf0rer useri0se akt0rer, unngas.
Videre oppf0lging av strategisk naeringsplan
I desember 1996 fattet bystyret vedtaket om at det skulle lages en ny bystyremelding om
naeringsutvikling (strategisk naeringsplan), som en oppf0lging av den forrige meldingen frajanuar
1993. LO i Oslo deltok varen 1997 med representanter p& to temaseminarer om bystyremeldingen. I
l0pet av august 1997 nedsatte Oslo kommune fire arbeidsgrupper som er bedt om a komme med
ionspill dl meldingen. Gruppene er inndelt etter f0lgende temaer:
- Forskning
- Kommunal service
- Naerings- og byutvikling
- Samarbeid skole - nasringsliv.
Roy Gyberg sitter i arbeidsgruppa om naerings- og byufrvikling og Alexander Kvedalen er i gruppa
om samarbeid skole - nseringsliv. Gmppene skal komme med sine innspill inaen 1. desember 1997,
hvoretter byradsavdelingen for naering og byutvikling vil utarbeide et h0ringsutkast som sendes til
h0ring i begynnelsen av 1998. Etter dette vil byradet lage en bystyremelding, som ventelig vil bli
behamdlet av bystyret i l0pet av varen eller h0sten 1998.

Lov om europeiske samarbeidsutvalg
LO i Oslo behandlet Odelstingsproposisjon nr. 55 Om lov om allmenngj0ring av bestemmelser i
tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. ijuni 1996, og avga da h0ringsuttalelse til
Stortingets kommunalkomite.
Styret nedsatte en arbeidsgruppe for a g& igjennom forslaget, bestaende av Sven Hugo Johansson
(NGF) og Roy Pedersen (FF), med Alexander Kvedalen (HK) som sekretser, som la fram sitt syn
for styret.
Forut for LO i Oslos behandling hadde alle forbundene i LO godkjent lovforslaget, og LO i Oslo kom
til samme konklusjon. Imidlertid ba LO i Oslo i tillegg om at erfaringer med lovens anvendelse og
funksjonalitet burde f0lges opp og vurderes etter en tid. Det ble ogs^ pekt pa at allmenngj0ring av
bestemmelser i tariffavtaler generelt kan vsere uheldig da dette kan f0re til en svekkelse av
tariffavtalene, men dette lovforslaget ble ikke ansett som a f0re til en slik utvikling.
26

Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo
Varen 1996 kom NSB s konsekvensutredning omjembanetunnel under Gamlebyen i Oslo. Det ble
da nedsatt en arbeidsgruppe bestaende av: Roy Gyberg (HRAF) leder, Per Kristian Finstad (NTAF),
Bent Bilet (NJF), Jorun Bekkby (HK), Per Skau (FF), og Alexander Kvedalen (HK) sekretaer, for a
se p^ utredningen og komme med forlsag til uttalelse.
NSB la fram seks ulike altemativer, alt fra rimelige st0yskjermingsl0siunger, via Iokkl0sninger til
tunnel. LO i Oslo gikk imi for altemativ S3 som innebeerer en kombinasjon av tunnel og innebygget
banetrase over bakken. Dette var det altemativet som pa best mate fjemet togst0yen, frigjorde arealer
slik at bamerene som togsporene representerer ble fjemet og medf0rte faerrest imigrep som riving av
hus.
Imidlertid var sporadkomst til Lodalen ikke innarbeidet. LO i Oslo vektla at sporadkomst til Lodalen
forfortsatt drift av NSB's verksted og servicefunksjoner matte innarbeides. Det ble ogsa bedt om at
det matte sees pa muligheterfor godstransport til annen naeringsvirksomhet i omr^det, og muligheter
for a kombinere bat, bil og bane. LO i Oslo gikk derfor inn for videre utredning av dette altemativet
med innarbeidelse av disse punktene.
I august 1997 la Samferdselsdepartenientet fram forslag til l0sning til offentlig ettersyn.

Statlig forvaltning - Kost0lutvalgets innstilling
Landsorganisasjonen i Norge nedsatte i 1995 et utvalg ledet av Esther Kost0l (Kost0l-utvalget) for a
se p& organiseringen av de statlige bedriftene Telenor, NSB og Postverket Pa styrem0te i september
1996 nedsatte LO i Oslo sitt eget utvalg best&ende av Kari Hauge (NKF) leder, Berit Bilet (NJF),
Trond Berg-Hansen (TD), Kjell Saeter (DNP), Roy Pedersen (FF), Henning Str0m (NTL) og Valter
Angell (NTL) med Alexaader Kvedalen som sekretser, for a ga igjennom Kost0lutvalgets innstilling.
LO i Oslos utvalg laget forslag til uttalelse som ble behandlet pa LO i Oslos representantskapsm0te
desember 1996.
LO i Oslo konkluderte med at det er en forutsetning at statsaksjeselskap fortsetter a vsere 100 %
statlig eid, herunder ogsa datterselskaper. LO i Oslo mener at f0lgende lover og avtaler for de tilsatte
skal opprettholdes:
- Tjenestemannslovens regler m.h.t. oppsigelsesfrister, ventel0nn og fortriansrett til annen stilling i
staten gj0res gjeldende, samtidig som medbestemmelse i tilsettingssp0rsmal sikres.
- Forhandlingsordningen i Tjenestetvistloven gj0res gjeldende.
- Lov om statens pensjonskasse m.h.t. aldersgrenser og ytelser opprettholdes.
- Hovedtariffavtalen og hovedavtalen i staten fortsetter pa permanent basis.
- Gjeldende saeravtaler opprettholdes.
Fordi resultater og konsekvenser er usikre, er det n0dvendig at fagbevegelsen (og folkevalgte
organer) overvaker utviklingen for a sikre at de mal det er enighet om oppnas. LO i Oslo understreker
viktigheten av at alle som ber0res sikres fullt innsya i alle deler av prosessen.

Behold Oslos arbeidsplasser
I l0pet perioden har det vaert forslag om a flytte ut dlsammea 11.000 arbeidsplasser fra Oslo.

Flytting av Telenors sentrale aktiviteter til Fornebu
Varen 1996 ble det kjent at Telenor planla a flytte Osloavdelingen, sentraladministrasjonen og andre
sentrale funksjoner fra Oslo til Fomebu. Hensikten var a bli en del av det teknologiske milj0et som
skal etableres av Norsk Investorforum.
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LO i Oslo st0tter oppbyggingen av et teknologisk senter pa Fomebu, men mener det star pa egne
ben uten a flytte nsermere 5.000 arbeidsplasser ut fra Oslo. LO i Oslojobbet derfor aktivt sammen
med det 0vrige faglige og politiske milj0et i Oslo og Tele- og Dataforbundet for a legge forholdene til
rette for en samlokalisering av Telenors sentrale aktiviteter i Bj0rvika. 26. september 1996 vedtok
imidlertid styret i Telenor a etablere virksomheten p^ Fomebu nar flyplassen flytter til Gardermoen.

Utflytting av L0ren Leir og Forsvarets tele- og datatjeneste
Ogs^ deler av Forsvarets virksomhet i Oslo ble planlagt flyttet ut til Bserum i 1996. Hzerens
Forsyningskommando i L0ren leir og Forsvarets tele- og datatjeneste ved Havnelageret og inne pa
Akershus skulle fylle opp tomrommet etter NATO-styrkene pa Kolsas. Etter anmodning fra NTL
101-33 og Norsk Offisersforbunds Osloavdeling engasjerte LO i Oslo seg sterkt for a stoppe
utflyttingen. Det samme gjorde Nasriagsbyrad Kaare Sandegren. Vi kom imidlertid for sent pa
banen.
Alle utflyttingssakene viser for0vrig at Oslo blir staende alene hver gang det er forslag om ^ ta
arbeidsplasser fra hovedstaden for a l0se et problem et annet sted. Hvor gjennomf0rt dette er kan
illustreres ved at et av de nye regjeringspartiene i fullt alvor harforeslatt a flytte 30.000 statlige
arbeidsplasser ut av Oslo.

NSB's virksomheter i Lodalen
Etter at NSB la fram sine planer for effektivisering og innsparinger i januar 1996, kalt "Effekt 600",
arbeidet LO i Oslo mye for for a beholde NSBs virksomheter i Lodalen (se forrige beretning).
LO i Oslo har fulgt opp dette arbeidet i denne perioden, bl.a. gjennom korrespondanse til
Samferdselsdepartementets politiske ledelse og overfor Samferdselskomiteen pa Stortinget. Ogsa i
LO i Oslos uttalelse om tunnel under Gamlebyen i Oslo ble det vektlagt at fortsatt drift av NSBs
virksomheter i Lodalen matte innpasses i planene. Pa slutten av perioden har det vist seg at my av det
LO i Oslo og de ansattes orgamsasjoner foruts^ var riktig. H0sten 1997 ble NSBs verksted delvis
gjenapnet
Kvserner i Lodalen
Beslutningen fra konsemledelsen i Kvsemer om a flytte/nedlegge det meste av
produksjonsvirksomheten i Lodalen i Oslo, uten & vente pa resultatet av det pagaende inteme
prosjektet i bedriften, kom som et sjokk bade pa de lokale tillitsvalgte og LO i OSLO.
LO i Oslo tok umiddelbart kontakt med klubbene og tok initiativet til et m0te med tillitsvalgte pa
Kvaemer der bl.a. Marit Nybakk (LO i Oslo), Inger Lise Hus0y (LO i Oslo) Ove Engevik (LO i
Oslo), Terje Kristiansen (Oslo Kommune) og Karen Skj&ies (ByrSdssekretasr) var til stede. De
tillitsvalgte ga pa dette m0tet en situasjonsbeskrivelse.
Under det videre arbeid holdt sekretariatet fortl0pende kontakt med Kvaemerklubbene og Jem- og
Metall - Oslo for a bista etter behov.
F0r det ekstraordinaere styrem0tet 22.05.97 ble ledeme for de 15 st0rste fagforeningene i Oslo samt
representanter for Kvsemerklubbene innkalt for a klariegge vare muligheter for virkemidler i sakens
anledning.
Ekstraordinaert styrem0te 22.05.97 var i sin helhet avsatt til Kvsernersaken:
Styret ga full st0tte til Kvasmerklubbenes kamp for a bevare arbeidsplassene med f0lgende beslutning
vedr. Kvaemerkonsemets trussel om nedlegging av virksomheten i Lodalen:
Det avholdes FANEMARKERING med DEMONSTRASJON Torsdag 29. d.m.
i samarbeid med: Jem- og Metall- Oslo, HK Oslo/Akersh., FLT avd. 4 og Kvaemerklubbene.
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Sekretariatet palegges a skaffe innledere fra de ber0rte forbundsledelser, samt avtale med
aaeringsbyrad/ordf0rer og Stortingets presidentskap, samt skaffe de n0dvendige tillatelser, og
samordne det praktiske med Jem- og Metall- Oslo og Kveemerklubbene.
Videre besluttet styret a st0tte oppfordringen fra Jem- og Metall- Oslo om at Hest mulig foreninger
oppfordrer sine klubber til POLITISK STREIK / "fem pa tolv aksjoner" / eller andre tiltak (spredning
av l0pesedler o.s.v.) som kan markere en positiv st0tte til Kvaemer-klubbenes kamp for a beholde
arbeidsplasser i Oslo.
DET ER VIKTIG AT VI M0NSTRER FLEST MULIG FANER OG FOLK PA
FANEMARKERINGEN.
Demonstrasjonen 29.05. ble en fulltreffer. Over 2.500 fagorganiserte med 48 faner m0tte i
radhusets borggard. Marit Nybakk holdt appell og en argumentsamling ble overrakt ordf0rer Ditlef
Simonsea som kvitterte med a love a bringe saken inn til de politiske organer. Det etterf0lgende
demonstrasjonstog til Egertorget med deputasjon til Stortingets presidentskap ble forsinket fordi
politiet var redd for at demonstrasjonen var for stor. Ved hjelp av et dyktig ordensvem fra
Kvemerklubbeae ble demonstrasjonen allikevel aviklet pa en tilfredsstillende mate ogsa sett fra
politiets synspunkt.
P§Egertorget var det fullsatt og det ble holdt appeller bl.a. av l.nestleder i Fellesforbundet
Jens Petter Jensen, hovedkasserer i FLT Hans j0rgen Eriksen og Per Klausen fra HK.
POLITISK STREIK: I tillegg demonstrasjonen ble det ved mange bedrifter avholdt
demonstrasjonsstreiker. Sporveien streiket i en time og flere bedrifter innenfor transport og industri
hadde lignende markeringer.
Bade demonstrasjonen og streikene fik solid mediadekning.
Det er nar dette skrives fortsatt arbeid pa gang for a sikre industriell virksomhet (naringspark) pa
Kvaemers tomt i Lodalen.

Rammevilkar for industri i storbyene
P^ storbykonferansen i Stavanger i 1996 ble rammevilkar for videre industridrift i storbyeae tatt opp.
Klubbleder Eldar Myhre iimledet om de urimelige st0ykravene som SFT hadde stilt til Rosenberg
Verft. Krav som var betydelig strengere enn til f.eks. vegtrefikk.
Samorglederen i Stavanger og lederen av LO i Oslo, som begge sitter i Arbeiderpartiets
landsstyre, tok saken opp der. Landsstyret vedtok a oversende saken til sentralstyret med f0lgende
tillegg: Det innkalles til et m0te om saken, og st0yforskriftene for industri gjennomgas pa nytt.
Det ble avholdt et m0te i Milj0vemdepartementet om saken, der LO i Oslo, Stavanger Samorg og
Feilesforbundet var tilstede- ^4ilj0vemdepartementet stadfestet senere sitt krav til Rosenberg.
Sp0rsmalet omjustering av forstaiftene m^ f0lges opp, sammen med 0vrige rammebedngelser for
industrivirksomhet i storbyene.

Etablererstipendordningen
I april 1997 fikk LO i Oslo melding om at Kommunaldepartementet gikk inn for a kutte midlene til
etablererst0tte til Oslo kommune fra 11 millioner til tre millioner kroner. Altsa et kutt pa &tte
millioner. Det var ogsa foreslatt kutt til den samme ordmngen i Akershus. Dette ville i praksis bety at
betydelig faerre ville fa muligheten til etablererstipend, og at oppf0lgingen av dem som harfatt
etablererstipend tidligere ar matte kuttes helt ut, samt at en planlagt unders0kelse av hvordan det har
gatt med 400 av de som har mottatt st0tte ikke ville kunne gjennomf0res. Hardest ville dette rammet
de som har fatt stipend og kommet igang med en bedrift, men som trenger noe ekstrast0tte i et eller to
etterf0lgende arfor a klare seg pa egenhand.
LO i Oslo tok umiddelbart kontakt med Kommunaldepartementet, kommunalkomiteen pa Stortinget,
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Akershus fylkeskommune og nseringssekretariatet i Oslo kommune. Media ble ogsa kontaktet og
Marit Nybakk var pa 0stlandssendingen allerede samme ettermiddag. Etter felles press fra de
involverte i Oslo og Akershus flkk begge fylkene 0kt bevilgningen, hvorav Oslo fikk 2,5 millioner
mer, altsa 5,5 millioner kroner tilsainmen. Dette er etter LO i Oslos oppfatning ikke nok, men man
unngikk i alle fall kutt til oppf0lging av igangsatte bedrifter og ga noen fa en mulighet til a fa
etablererstipend.
I f0lge oversikter sa langt viser det seg at ca. 60-70 prosent av de som mottar stipend klarer a etabler
levedyktige bedrifter, oftest med to - tre ansatte. Noen fa har opptil 20 - 25 ansatte. Med andre ord
bidrar denne ordningen til nyskaping av arbeidsplasser og et variert nseringsliv.

NOU 12:1997 Grenser til besvaer
LO i Oslo ble fra Kommunaldepartementet invitert til a uttale seg om NOU 1997:12 Grenser til
besvaer, som tok for seg ulike modeller for framtidig organisering av Oslo-regionen, alt fra tettere
samarbeid mellom Oslo og Akershus til full sammenslaeing av fylkene.
LO i Oslo nedsatte ijuni 1997 et utvalg bestaende av Kleiv Fiskvik (NKF) som leder, Berit Bilet
(NJF), Tor Henrik Olsea (NKIF), Anne S0riie CTD), Georg Smefjell (NTL) og med Alexander
Kvedalen som sekretser, for a ga igjennom NOU'en og komme med forslag til uttalelse. I tillegg
behandlet arbeidsgruppa om nseringspolitikk kapitlene som omhandlet naenngsutvikling og kom med
innspill til utvalget.
LO i Oslo behandlet saken pa styrem0te 2. oktober 1997 og avga da f0lgende uttalelse:
HovedstadsomrSdet er et tett integrert omrade med felles problemer og utfordringer p^ tvers av
gjeldende inndelingsgrenser. Utviklingstrekkene tyder pa at denne integrasjonen vil fortsette, og at
utfordringene vil 0ke i tiden framover. De ulike samarbeidsordningene som har vsert fors0kt har etter
LO i Oslos mening ikke l0st de viktigste samordningsbehovene i Oslo-omr^det.
LO i Oslo g&r s&ledes inn for NOU-utvalgets flertallsinnstilling; at det opprettes en
hovedstadskommune. LO i Oslo mener videre at den sakalte minimumspakken bestaende av syv
punkter b0r iverksettes raskest mulig som en midlerddig l0smng inndl en hovedstadskommune
eventuelt blir en realitet.
Kommunedelene b0r ha st0rst mulig grad av selvstyre pa flest mulig omrader. Men det er
viktig a.sikre at tjenestekvaliteten og tilgjengeligheten til tilbudene blir likeverdig.
Vi opplever i dag en konkurranse mellom regionens kommuner om SL tiltrekke seg attraktiv
naeringsvirksomhet, noe som svekker regionen som helhet. En sammenslaing vil hindre dette, og i
stedet muliggj0re en bedre utnyttelse av ressursene i regionen til felles beste. Felles skatte- og
avgiftspolitikk og samordning av arealbmken er viktig i forhold til naeringslivet. Malet for regionen
ma vaere a ha et variert nseringsliv og fortsatt utvikling av nye arbeidsplasser, og at regionen skal
kuime sta seg i konkurransen med andre regioner / distrikter.
Bedre samordning i samferdselssektoren vil kuone gi store gevinster. Som en del av dette er
det viktig a beholde og utvikle mulighetene for sj0transport og kombinasjons-bruk av bil, bat og
bane. Dersom regionen ikke far til en felles satsing pa havneutvikling, og om Oslo havn nedbygges,
er det sarmsynlig at G0teborg kan bli 0stlandsomr§defcs nye hovedhavn. Dette betyr at et viktig
fundament for industri og nasringsetablering forsvinner og kan f0re til at nsringsvirksomhet
lokaliseres nsennere G0teborg. Dette vil bl.a. bety 0kt veitransport og forurensning.
Dersom det ikke lar seg gj0re a sla sammen Oslo og omkringliggende kommuner, mener LO i
Oslo at det majobbes for a f& til et forpliktende samarbeid.
I tilllegg til uttalelsen ble et sp0rsm§lskjemafra departementet utfylt og vedlagt uttalelsen.

30

Prinsipper for ny arbeidstvistlov - Arbeidsrettsradets
innstilling
LO i Oslo mottok i november 1996 h0ringssak fra LO om prinsipper for ny arbeidstvistlov og
arbeidsrettsr^dets innstilling. Saken ble sendt ut til foreningene i desember for h0ring. Styret
utarbeidet forslag til innstilling, som ble forelagt representantskapet og behanldet der i mars 1997.
Representantskapet vedtokf0lgende uttalelse:
1. Innledning
LO i Oslo er i utgangspunktet emg i at det kan vaere behov for en modemisering av Arbeidstvistloven
av 1927. Utfordringene er andre i dagens samfunn enn de var i 1927 og organisasjonenes
arbeidsvilkar er ogsa demied endret. LO i Oslo vil likevel advare mot 0kt lovstyring av
fagbevegelsen. Nar det gjelder prinsippene for endringene av arbeidstvistloven vil LO i Oslo legge
vektpaf0lgende:
LO i Oslo er helt enig i at hovedorganisasjonene ma fa en enda sterkere posisjon i
tariffavtalesystemet. Den aller viktigste maten a oppn^ dette for LO vil imidlertid ikke vaere a styrke
de formelle posisjoner gjennom lovverket, men a gj0re et skikkelig arbeid for forsatt a vaere den
ledende sammenslutning av arbeidstakerorganisasjoner pS bakgrunn av evnen til medlemsrekruttering
og evnen til S ivareta medlemmenes interesser pa bred front og i et helhetlig samfuimsperspektiv.
Denne evne ma bygge p& st0rrelse og aktivitet i alle ledd av organisasjonen.
Det er i dag et problem at enkeltgmpper med snevre interesser f0rer en kamp uten blikk for hele det
arbeidende folks behov. Disse interessene ma i hovedsak overvinnes gjennom faglig kamp, styrke og
overbevisning gjennom skikkelig argumentasjon. Lovendringer kan bare i noen grad bidra til
im0tegaelse av disse problemene.
2. Forslagene fra Arbeidsrettsradet
Forslag 1
Forslag om krav til hovedorganisasjoner pa Arbeidstakersiden.
LO i Oslo 0nsker ikke & endre dagens praksis. En mulighet er at man bruker antallet som i
arbeidstvistovens §11 definerer arbeidstakerorganisasjoner som har innstillingsrett n&r det gjelder
medlemmertil arbeidsretten, aemlig 10000.
Forslag 2
Forslag om formell forhandlingsrett for hovedorganisasjoner pa arbeidstakersiden
og en tilsvarende forhandlingsplikt pa arbeidsgiversiden.
LO i Oslo har ingen sterke motforestillinger mot a formalisere forhandlingsrett for
hovedorganisasjonene. Vi stiller likevel sp0rsmal ved om dette er n0dvendig for & komme i reell
forhandlingssituasjon ellerfora styrkehovedorganisasjonenes posisjon. Vilkareneforforhandling
vil likevel avgj0res av den organisatoriske styrke pa det angjeldende felt. For at dette forslaget skal ha
ea reell betydning utover dagens situasjon hvor aktivering av meklingsinstituttet gir en formell
regulering, kreves det etter vart syn at det ogsa bygges opp et nytt sett av sanksjonsreguleringer ved
bmdd pa en slik bestemmelse.
Forslag 3
Forslag om. samlet avstemning innen den enkelte hovedsammenslutning i kommunal
sektor.
Hovedargumentet for dette forslaget er bygget p& inkonsekvensen som ligger i Rammeavtalen om
forhandlingsordmngen i kommunal sektor ved at forhandlingssam-menslutningene representerer
medlemsorganisasjonene ved sentrale forhandlinger, mekling og nemdsbehandling mens det etter at
et forhandlingsresultat erfrenikommet overlates til de enkelte medlemsorganisasjonene hverfor seg a
avgj0re om resultatet skal godkjennes.
Vi vil imidlertid ogs^ peke pa at en slik ytteriigere sentralisering av myndighet vil kuime svekke
enkelte organisasjoners 0nske om a tilh0re forhandlingssammenslutninger og derigjennom svekke
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disse. Det er ogsa noe aanet a lovfeste disse forhandlings-ordningene enn S ha dem avtalefestet. Vi
vil ga imot forslaget selv om vi ser behovet for en konsekvent sammenheng mellom
forhandlingskompetanse og avstemmingsregler.
Forslag 4
Forslag om at tariffavtaler inngatt av hovedorganisasjoner pa arbeidstakersiden skal
vcere ufravikelige for enkeltstaende arbeidstakerorganisasjoner.
Pa grunnlag av Arbeidsrettens praksis kan det fastslas at en tariffavtale etablerer
ufravikelighetsvirkninger i forhold til arbeidsgivers adgang til a inng& tariffavtaler med andre med
avvikende innhold. Arbeidsrettsradet foreslar at ufravikelighetsnormen strammes noe opp med
hensyn til innhold og rettsvirkninger. Et hovedpoeng er at regelen ma gj0res mer effektiv og
forutsigbar. Dette mener radet kan im0tekommes ved ^ knytte ufravikeligheten til en
hovedorganisasjons tariffavtale og ved styrking av rettsvirkningene ved avvik. LO i Oslo ser klart
behovet for a ivareta de utfordringene som ligger i ufravikelighetspnnsippets praktisering og mener at
en slik lovendring som er foreslatt vil im0tekomme dette.
Forslaget reiser imidlertid en del prinsipielle problemer blant annet i forhold til dagens praksis
vedr0rende ufravikeligheten som tar utgangspunkt i at en bedre bestemmelse for noen utl0ser
mulighetene til a ga til s0ksmal mot arbeidsgiveren med erstatnings-krav. Likevel mener vi det er
riktig a st0tte forslaget ettersom det vil gi bidrag til a styrke hovedorgamsasjonenes formelle stilling
og posisjon. Imidlertid mener LO i Oslo at ufravikelighetsprinsippet best kan ivaretas av partene i
forhandlinger. Dagens hovedutfordring er ikke at enkeltgrupper oppnar saerrettigheter, men at
arbeidsgiveme stadig oftere omgar tariffavtalene.
Forslag 5
Forslag om kompetanse for riksmeklingsmannen til d gi palegg om avstemning over
m eklingsforslag.
Dette forslaget reiser et problem gjennom at det med lovregulering g]'0res inngrep i organisasjoners
selvbestemmelsesrett over sine organers kompetanse. Forslaget skal kun omfatte enkeltstaende
organisasjoner (Ikke Hovedorganisasjoner) og bidrar dermed ogsa til en sterkere binding for
enkeltst^ende organisasjoner. Pa bakgrunn av dette vil LO i Oslo ga imot dette forslaget.
Forslag 6
Forslag om at hovedorganisasjoner skal ha innstillingsretten nar det gjelder
medlemmer til arbeidsretten fra arbeidstakersiden.
Vi kan ikke se at det er store problemer forbundet med tallene som i dag brukes som utgangspunkt i §
11. Vi mener derfor at det ikke er behov for endringer pa dette punkt.
Forslag 7
Forslag om at adgangen til a iverksette sympatiaksjoner reguleres.
Adgangen til a iverksette sympatiaksjoner b0r man vaere forsiktfg med a regulere i lov. Den
avtalefesting som i dag gjelderpa dette punkt ivaretar ogs^ varmulighet til a si opp bestemmelsen. En
lovregulering sementerer dette prinsippet pa en sterkere mate og en mindre oppsigbar mate. LO i Oslo
vil derfor ikke st0tte en lovregulering av adgangen til a iverksette sympatiaksjoner.
3. Konklusjon
LO i Oslo er enig i at Hovedorganisasjonene ma fa en enda sterkere stilling i arbeidslivet og i
tariffavtalesystemet. Et bidrag til §oppn^ dette er gjennom styrking av formelle posisjoner gjennom
lovverket. Flere av forslagene fra Arbeidsrettsr^det er en formalisering/lovfesting av omrader som i
dag reguleres gjeimom avtaler eller praksis. Noen forslag gar lenger og trekker opp nye linjer (f.eks
forslag 3 og 4), men som likevel bygger sterkt pS dagens ordainger. Som sadan vil i f0rste omgang
ikke mange av LO's medleinmer oppleve innstillingen fra Arbeidsrettsradet som dramatisk og ikke gi
store forandringer i praksis. Vi vil likevel understreke at lovfesting og fonnalisering ikke er den
viktigste maten a oppn^ organisatorisk styrke pa. Den ma i f0rste rekke bygges p& et solid
organisasjonsarbeid i hele organisasjonen og pa var styrke ut fra medlemstall, argumentasjoa og vilje
til kamp nar det er n0dvendig.
LO i Oslo erimot bruk av tvungen l0nnsnemnd. ILO-konvensjonene om streikeretten m^ derfor
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innarbeides i norsk lovgivning.
Som endelig konklusjon vil LO i Oslo gi uttrykk for at Arbeidsrettsradets ianstilling ikke kan l0se de
utfordringer fagbevegelsen star overfor gjennom de store strukturelle endringene i arbeidslivet og
samfunnet.

Utvikling av Oslo havn og sj0transport
LO i Oslo har gjennom flere &r arbeidet med a pavirke til at det blir oppgradering og utbygging av
Oslo havn. I denne perioden har saken vaert tatt opp tre ganger. To ganger overfor kommunale
myadigheter i forbindelse med utarbeidelse av strategisk nseringsplan og som uttalelse til h0ringssak
om utbyggging av Filipstadkaia, og en gang overfor Stortinget som innspill til stortingsmemeldingen
om havner og infrastruktur.
Pa bakgruna av Oslo havnevesens 0nske om utvidelse av Filipstadkaia la Plan- og bygningsetaten i
desember 1996 fram forslag til reguleringsplan. I tillegg til havnevesenets forslag foreslo Plan- og
bygningsetaten et annet altemativ som i hovedsak gikk ut pa en forbedring av, samtidig som at
Filipstadneset skulle Qemes (!).
Oslo havnevesens forslag gikk ut pa en utbygging av kaifronten med 25 meter og at Filipstadneset
(som er en liten utsikker) skulle bygges inn med kai rundt samtidig som det her skulle anlegges et
deponi for forurensede bunnsedimenter. Oslo havns kapasitet er i dag for liten, noe som f0rer til at
andre havner, deriblant G0teborg, ma benyttes og at gods derfor fraktes med bil til Oslo. Videre er
det n0dvendig med mudring av havnebassenget. Dette er tildels krafdg forurenset og giftig, og ma
forvares i spesielle deponier. Havnevesenets utbyggingsforslag vil l0se en del av kapasitetsproblemet
samt ivareta forsvarlig oppbevaring av bunnsedimenter, noe som bl.a. Milj0vemdepartementet har
sagt seg enig i. Plan-og bygningsetatens forslag vil medf0re at deponi ma anlegges annet sted og
bunnsedimentene m& fraktes over en lengre avstand. Dette er ogsa en dyrere l0sning.
Ut i fra kapasitet, milj0messige hensyn og 0konomi gikk LO i Oslo inn for Oslo havnevesens
forslag om utvidelse av kaia. LO i Oslo fant heller ikke Plan- og bygningsetatens argumeat om
"visuell forurensning" for a vaere reelt.
Under behandlingen av stortingsmeldingen om havner og infrastruktur for sj0transport varen 1997
kom LO i Oslo med synspunkter og merknader til Samferdselkomiteen p& Stortinget. LO i Oslo sa
seg tilfreds med tanken om et helhetlig transportsystem og framhevet milj0gevinstene ved
sj0transport. Det ble pekt pa behovene for bedre tilgjengelighet til havnene og bedre
omlastingssystemer, bl.a. for videre innenlands frakt viajembane.
Stortingsmeldingen Spnet for at deler av Oslo havns virksomhet kunne flyttes til andre steder. LO
i Oslo gikk i mot dette, og argumenterte for at Oslo havn, som betjener omlag 13 millioner
meimesker, fortsatt skal vaere hovedhavn og ma utvikles videre. Bl.a. ble Oslo havnevesens forslag
om utvidelse trukkett fram. Det ble ogsa bedt om at det snart ma komme en politisk avklaring om
Oslo havns framtid.
LO i Oslo ga ogsa uttrykk for at det er uheldig a frigj0re havnekassenes inidler til bruk pa andre
omrSder dersom dette reduserer havnenes mulighet til & opprettholde et etterspurt havnetilbud.

Freia
LO i Oslo har i perioden vsert sterkt engasjert i Freiasaken, bade i forhold til gjentatte brudd pa
konsesjonsvilkarene fra 1993 og i forbidelse med salget av sukkervaredivisjonen Malaco.
Sommeren 1996 hadde LO i Oslo sammen med klubben pa Freia m0te med Kraftkonsemet om
Malaco. Utover h0sten hadde LO i Oslo sammea med naeaeringsbyrad Kaare Sandegren og Oslo AP
m0ter med davsereade nseringsminister Jens Stoltenberg bade om Malaco og bruddene pa
konsesjonsvilkarene. Det ble foretatt sonderinger for ^ se om det fantes andre eierkonstellasjoner.
Departementet lovet a presse Kraft for a fa dem til a overholde lov- og avtaleverket overfor de ansatte
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og legge fram nye utviklingsplaner.
Etter at konsemtillitsvalgt og andre representanter for de ansatte var ute i Arbeiderbladet sommeren
1997, hadde LO i Oslo et m0te med nzeringsminister Grete Knudsen. Pa m0tet understreket
departementetf0lgende:
- Departementet har i lengre tid presset konsemet for a fa dem til a overholde konsesjonsvilkarene med trusler om a trekke koDsesjonen.
- Departementet er redd for a trekke konsesjonen tilbake og legge Freia-Marabou ut til salg uten at det
foreligger en ny eierkonstellasjon. Hvis ingen vil kj0pe bedriften kan man risikere nedleggelse, ble
det understreket fra departementet.
LO i Oslo vil f0lge opp saken i forhold til Naeringsdepartementet.

Etterbruk av Fornebu til naeringsetablering
LO i Oslo har ved flere anledninger sett pa etterbruken av Fomebu nar denne opph0rer som flyplass.
I LO i Oslos handlingsplan for naeringsutvikling som ble utarbeidet vinteren 1995 / 96, ble det pekt
pa at Fomebus potensiale som industri- og etablereromrSde mS benyttes, og hvor et av forslageae var
a opprette "Fomebu industri- og nseringspark". Ogsa arsm0tet i mai 1996 uttalte seg om saken.
I august 1996 fikk LO i Oslo konsekvensutredningen fra Statsbyggg og Oslo kommmune om
etterbruk av Fomebu. Styret behandlet forslag til uttalelse pa sitt m0te i september, og uttalte da:
LO i Oslo vil bemerke at konsekvensutredningen i svasrt liten grad ber0rer muligheterfor
naeringsutvikling utover etablering av kj0pesentermed servicefunksjonerforlokalmilj0et. Det er
blant annet ikke tatt stilling til hvilke typer bedrifter og hva slags arbeidsplasser som vil vaere aktuelle
pa Fomebu.
Unnlatelsen av a se pa mulighetene som Fomebu kan gi for nyetablering og vekst i
sysselsettingen er en stor svafchet ved konsekvensutredningen. LO i Oslo er redd at premissene for
utviklingea av Fomebu i f0rste rekke vil styres av bolig- og rekreasjons-interesser. LO i Oslo vil
derfor be om at det utarbeides analyser og mulighetsstudier for nyetablering og nseringsutvikling pa
Fomebu som tas med i den videre planlegging.
For0vrig viser LO i Oslo til uttalelse fra Byutviklingskoiniteen i Oslo, som har kompetanse til a
uttale seg pa vegne av Oslo kommune: "Oslo kommune presiserer at f0lgende problemstillinger b0r
belyses for alle hovedutbyggingsaltemativene:.... d) Muligheten for fremtidsrettet naeringsutvikling
som har betydning for hele Osloregionen." Etter det LO i Oslo kan se av utredningen er denne
anmodningen ikke tatt til f0lge.
Nye muligheter for naeringsutvikling
Som en viktig strategi for etterbruken av Fomebu, gar LO i Oslo inn for at Fomebu blir
satsingsomrade for nyskapning. Fomebu represeaterer store arealer som ligger relativt usjenert til, og
vil dermed kunne egne seg godt til arealkrevende og til dels foruren-sende virksomhet (eks. st0y).
Det kan satses pa innovativ virksomhet i samspill mellom utdanmngsinstitusjoner, forskningsmilj0er
og bedrifter, og produksjon i samarbeid med det offentlige (eks. helseprodukter gjennom OFUkontrakter og SND). Dette kan skje gjennom etablering av en "Fomebu nserings- og industripark".
Blant annet anser LO i Oslo Norsk Investorforums planer og initiativ for etablering av
informasjonsteknologi-relaterte bedrifter og forskning som interessant. Hva disse kan dlf0re Osloregionen b0r belyses. Naeringslivets behov og 0nsker, muligheter i forhold til forskning og
utvikling, naeringspolitiske malsettinger, transport og infrastruktur i forhold til dette er blant de ting
som b0r utredes.
LO i Oslo vil imidlertid uaderstreke at det ma satses pa ay virksomhet med opprettelse av nye
arbeidsplasser som et supplement eller tillegg til eksisterende virksomhet, slik at etableringer pa
Fomebu ikke blir 0deleggende eller redusere dagens arbeidsmarked og nasringsstruktur i Oslo og
andre omkringliggende omrader. Tapping av verdifull virksomhet og kompetanse i form av utflytting
til Fomebu ma motvirkes. Derfor er det svaert viktig at virkninger og konsekvenser for
arbeidsmarkedssituasjonen og eksisterende naeringsstruktur i omliggende omrader blir grundig belyst
i en utredning om naeringsutvikling pa Fomebu.
LO i Oslo vil ogsa framheve at naeringsutviklingsmulighetene p& Fomebu ma sees pa lang sikt,
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og at det avsettes arealer som sikrer vekst og utvidelsesmuligheter.
Boligomrader i forhold til industri og naering
Det finnes flere eksempler pa at industri / produksjonsvirksomhet oppfattes som sjenerende for
omkringliggende bolig- og / eller kontoromrSder pa grunn av st0y og annen forurensning. Ettersom
SFT og Milj0vemdepartementet har definert st0y som forurensning, er det mulig a palegge
industribedrifter svaert strenge restriksjoner for drift av sin virksomhet. Et aktuelt eksempel er
Rosenberg Verft i Stavanger som er i fare for a matte nedlegge. I Oslo har den kjemiske bedriften
Nordox og skraphandlerbedriften Br0drene London f&tt klagerfra omkringliggende virksomhet og
beboere.
For a kunne gi muligheter for etablering av industri / produksjon pa Fomebu, er det viktig at
det i planlegging og utbygging tas hensyn til dette, slik at mulige konflikter kan uimg^s.
Boligbygging, og ogsa etablering av kontorer / serviceberifter, ma ikke vzere til hinderfor
industrietablering.
Transport og utbygging av kollektivtrafikk
Konsekvensutredningen slarfast at kollektivtrafikken over grensen mellom Oslo og Bserum er lavere
enn ved 0vrige bygrensepasseringer. Det ma vasre en malsetting at aadelen kollektivtransport blir
st0rst mulig.
Selv omjembanetilknytning kommer dariigst ut i forhold til persontrafikk, vil det vaere relevant
a vurderejembaneforbindele i tilknytning til mulig industri- / produksjons-etablering. Det b0rogsa
sees pa dlknytaing dl Oslo havn viajembane.
Milj0vernhensyn
LO i Oslo ser positivt pa at konsekvensutredningen tar opp i seg intensjoner i forhold til milj0vem,
blant aimet gjennom milj0vennlig bygging, utnyttelse av lokale energikilder, EN0K, kollektivtrafikk
og bevaring av naturreservatene. Intensjoaene om st0rst mulig gjenbruk av eksisterende bygninger,
og milj0tiltak i forbindelse med riving / sanering st0ttes.

St0tte til HK)s kamp mot utvidete apningstider
Handel og Kontor kjempet mot ulovlige apniagstider i en del butikker i Trondheim h0sten 1996. Bl.
a. ble forholdet anmeldt til politiet. LO i Oslo st0ttet Handel og Kontor i sin kamp, og slo fast at en
del kommuner ikke klarte a s0rge for at de vedtatte apnigsddene ble overholdt. Derfor fremmet
representantskapet i oktober 1996 krav om at ansattte innen handel ma oinfattes av
Arbeidsmilj0lovens vem mot natt-, s0n- og helgedagsarbeid.

Utbygging av Norsk Hydro pa Vaeker0
Varen 1997 fremmet Norsk Hydro melding om utbygging av sitt hovedkontor pa Vseker0. LO i Oslo
ble invitert til SL uttale seg. F0r styret behandlet saken i april 1997, ble Arbeidsgruppa for
naeringspolitikk bedt om a g§igjennom meldingen og forberede saken.
LO i Oslo mente det var viktig a ta vare pa hovedgarden, parkanlegget og de 0vrige kulturminnene
V3eker0
og at utbyggingen derfor matte ta hensyn til dette. Videre fremmet LO i Oslo forslag om at
pa
tilgjengeligheten til sj0en samtidig med utbyggingsarbeidene burde bedres og at parkeringsplassene
matte apnes for publikum utenom kontortid. LO i Oslo vektla ogsa at tidspunktet for byggestart matte
avpasses i forhold til andre byggeoppdrag i 0stlandsomradet for om muiig a unnga overoppheting av
byggebransjen med useri0se akt0rer og press p& ansatte som f0lge. Det ble ogsa krevd at
entrepen0rer og underleverand0rer ma holde seg innenforArbeidsmilj0loven og gjeldende avtaler,
samt ha et ordnet forhold til skattemyndighetene.
Naeringsdepartementet, som var h0ringsinstans, ble bedt om at de trafikkale konsekvensene matte
tas med i den kommende konsekvensutredingen. Hydros utbygging og etterbruk av Fomebu vil
medf0re en svaert kraftig trafikk0kning. Det ble derfor oppfordret om at myndighetene b0r se pa
utbygging av kollektivtrafikktilbudet for §Lredusere bilbruken.
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For0vrig framhevet LO i Oslo at det var positivt at Hydro ville samlokalisere sine ulike kontorer
og avdelinger inaenfor Oslos grenser, og at dersom det ikke lar seg gj0re a bygge ut pa Vaeker0 kan
Bj0rvika-omradet vaere et sted ^ vurdere.

Voksenopplaeringsplan for Oslo kommune
Varen 1997 mottok LO i Oslo utkast til ny plan voksenopplaeringsplan for Oslo fra Skolesjefen.
Forut for styrebehandlingenfikk Ulrich Vollmerhaus og Egil Mongstad i oppgave a g& igjennom
planen, og Oslo AOF og AOFs avdelingskontor Oslo/Akershus ble iavitert tilA komme med innspill.
Styret behandlet voksenopplaeringsplanen i juni 1997, og uttalte da bl.a. dette:
Planen ma ta hensyn til voksnes rettigheter til fagopplaering og at teoriopplaeringen pa videregaende
skoles niva som sikter mot fag- eller svemiebrcv, og teoritilbud som forbercdelse til fagpr0ve etter §
20 skal vsere gratis
For a kunne dekke det 0kende behovet for voksenopplaering b0r kommunen vurdere et tettere og
mer forpliktende samarbeid med studieforbundene. Det ble ogsa bemerket at malene b0r oppnas i
l0pet av kortere tid ean de ti arene planen la opp til, og for S klare dette b0r eu gjemuiif0re kommunal
st0tte til og kj0p av tjenesterfra studieforbundene.
Det ble videre p&pekt at satsingen pa tilbud for minoritetsspraklige voksne ma 0kes. BI.a. ble det
foreslatt a bruke Izerere med innvandrerbakgruim i st0rre utstrekning. Ogsa behovet for a kombinere
norskopplsering med samfuonsfag ble vektlagt.
Behovet for a 0ke antall studieplasser for voksne p& videregaende skoles niv^, samt S sikre at
voksne elever far plasser nok til a fullf0re med VK1 og VK2 eller plass i opplaeringsbedrift ble
papekt. Det ble videre vist til regjeriagens lovforslag om voksnes rett dl grunnutdanning og at Oslo
kommunes voksenopplaeringsplan ma ta dette opp i seg.
Det ble ogsa oppfordret til at kommunen innf0rer tilskuddsordninger til studieforbundene slik at
prisen for elevene blir lavere, og at ingen dermed skal stenges ute fra utdanningstilbud pa grunn av
dariig 0koaomi.
Avslutningsvis ble det foreslatt a iimarbeide et avsnitt om vemede bedrifter og at dette ses i
sammenheng med andre liknende tilbud. OgsS behovet for mer helhetlig videref0ring av kommunens
tilbud om attf0ring og arbeidstrening ble nevnt.

Skolebehovsplanen for videregaende skole
I november 1996 uttalte styret seg om skolebehovsplanen for den videregaende skolen i Oslo for
perioden 1996 - 2005. Skolesjefens dimensjonering og struktur pa utdanningen tas opp her.
Imiledningsvis ble fokuserte LO i Oslo p& behovet for bedre yrkesveiledning i ungdomsskolen
og informasjon om arbeidslivet. Elevene b0r i st0rre grad gj0re skolevalg som neeringslivet ettersp0r.
Samtidig m& skolene styres mer slik at den utdanning som dlbys er relevant i arbeidslivet. Det ble
ogsa tatt til orde for at dimensjoneringen av yrkesfaglige linjer i st0rre grad ma ta utgangspunkt i
nasringslivets behov for fagarbeidere. Ogsa sm& handverksfag ma det tas hensyn til.
I uttalelsen ble dimensjoneringen av og planer for allmenne fag og de ulike yrkesfagene
kommentert. Det ble ogsS pekt pa at Fors0ksgymnaset b0r vaere en del av det framtidige
skoletilbudet.
Avslutningsvis ble behovet for Izerlingeplasser vektlagt og at utplassering av VK2-elever i
arbeidslivet uten l0nn enkelte dager i uka erhelt uakseptabelt.

Asylsaker
LO i Oslo har fatt henvendelser om asylsaker ved et par anledninger, bl.a. fra Oslo
Sporveisarbeideres Forening. Disse er handert etter beste skj0nn. Sommeren 1996 deltok LO i Oslo
ogsS i en demonstrasjon utenfor Justisdepartementet for S hindre utkastelse av en familie hvor

36

s0anene var under utdaimelse.

SRG - Romeriksporten
I forbindelse med tvist mellom SRG og NSB Gardermobanen tok klubben i SRG kontakt med LO i
Oslo som gjorde f0lgende uttalelse om saken:
LO i Oslo har registrert at offentlige bygghenrer ved Here anledninger i konfliktsituasjoner opptrer pa
en slik mate at entrepren0rene spilles ut mot hverandre og skaper splid mellom entrepren0rbedriftene
og blant de ansatte i forskjellige entrepren0rbedrifter.
Inntreden eller forberedelse til inntreden fra konkurrerende selskaper i en konfliktsituasjon vil
resultere i en ubalansert maktforskyvning til fordel for byggherre. Oette tar LO i Oslo pa det sterkeste
avstand fra. Slike forhold bidrar til a forsterke allerede eksisterende problemer imienfor bransjen.
LO i Oslo vil n0ye f0lge utviklingen, bl.a. av den pagaende konflikt mellom SRG og NSB
Gardennoen A/S for eventuelt a vurdere tiltak for a motvirke u0nskede konsekvenser.

Stortingsmelding om integrering
LO i Oslo flkk stortingsmelding nr. 17 (1996/97) om innvandring og det flerkulturelle Norge dl
behandling i februar 1997. Representantskapet behandlet saken pa sitt m0te i mars samme ar.
Fellesaksjonen mot rasisme utarbeidet forslag til uttalelse som ble framlagt for styret i april 1997 og
behandlet der. Det ble avgitt f0lgende uttalelse:
Stortingsmelding nr. 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge er et godt redskap for
a bidra til en positiv integrering og for S im0teg& rasistiske holdninger. Meldingen inneholder mye
bra som myndighetene kan f0lge opp videre.
LO i Oslo vil imidlertid advare mot & g]'0re manglende norskkumaskaper til selve hovedpoenget i
integrerings- og antirasismearbeidet slik meldiagen delvis tenderer mot. Et slikt fokus vil lett kunne
legge skylda for rasisme pS ofrene og virke legitimerende for at folk holdes utenfor i arbeidsliv eller
dagligliv. Maa vil da lett kunne overse diskriminerende faktorer basert pa kultur, nasjonalitet, navn,
hudfarge og religion.
LO i Oslo enige i at evnen til ^ beherske sprak er en basiskunnskap som for den enkelte vil vasre
en avgj0rende faktor for mulighetene til a delta i det norske samfunn pa linje med nordmenn flest.
Derfor er det viktig, slik meldinga legger opp til, ^ fokusere pa og forbedre norskopplaeringen slik at
flest mulig sikres et funksjonelt sprak.
Forslaget til endring av AML § 55 a til a omfatte etnisk diskriminering er et viktig signal til
arbeidsgiveme, men vi vil stille et sp0rsmalstegn ved hvorvidt en slik bestemmelse lar seg handheve
p^ en fomuftig mate. Ikke minst derfor er det i denne sammenheng viktig a s0rge for en juridisk
bistand som klarer a f0lge opp disse sakene. Vi ma kunne anta at b&de en endring av AML §55 a og
et tilbud omjuridisk bistand vil 0ke paberopt diskriininering og de som f0ler seg disfcriminert vil lett
kunne f0le seg lurt dersom anklager ikke f0rer fram.
Stortingsmeldingen bekrefter den generelle norske boligpolitikk der det legges vekt pa at folk
skal eie sin egen bolig. For mange innvandrere som er vant til utleieboliger fra sine hjemland er det
ofte et problem at de har blitt tvunget til a ta opp boliglan som kan vaere vanskelige a betjene. Derfor
er det viktig, slik Stortingsmeldingen ogsa legger opptil, & satse mer pa utbygging av utleieboliger.
Den foreslatte fors0ksordning med gratis bamehageplass til alle 5 - aringer i en bydel i Oslo er
meget positiv. Forslaget er sa bra at vi mener det b0r pr0ves ut i en noe st0rre skala, helst flere
bydeler og ogsa gjeme for firearinger.
Stortingsmeldingens forslag om & f& flere innvandrere inn i arbeidslivet er bra. I tillegg til
kvalifiseringsordninger, bedrede rutiner for godkjenning og supplering av utdanning fra andre land
og samordning av offentlige tiltak vil vi ogsa understreke behovet for malrettede tiltak med
bedriftsledere som malgruppe.Muligheteae for a n& fram i ansettelsesprosesser og for den enkeltes
utvikling ijobben hviler ofte p^ manglende kunnskaper hos arbeidsledere.
Arbeidet med iategrering er viktig, ikke minst for a sikre alle arbeidere 0konomiske og sosiale
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rettigheter uten hensyn til herkomst, hudfarge og kultur. Gjennom et aktivt integreringsarbeid vil vi
ogsa kunne skape forutsetninger for ^ demme opp for h0yreekstremistenes frammarsj.
En vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunn vil vasre avgj0rende for a unnga
u0nskede konsekvenser i framtida. For at malene i Stortingsmelding 17 skal kunne realiseres, ma det
bevilges penger til de foreslatte tiltakene. Dette er et ansvar som paligger Stortinget og f0rst nar
tiltakene er finansiert og satt i verk vil vi fa svar pa om mange av de gode forslagene i meldingen er
mer enn gode 0nsker.

Kampanje for enhetsskolen
LO, Skolenes Landsforbund og Norsk Laereriag lanserte i februar 1997 en kampanje for
enhetsskolen. LO i Oslo sluttet seg til, sammen med Oslo Fylkeslag av Skolenes Landsforbund og
Norsk Laererlag Oslo. Bl.a. ble det sendt ut kampanjemateriell og underskriftslister til foreningene.
Det ble ogsa utarbeidet et politisk grunnlag for kampanjen i Oslo hvor det ble freinmet tre krav; at
Stordnget ma vedta nasjoaale miastestandarder for skolest0rrelse, klassest0rrelse og timetall og at
disse ma vaere forpliktende for kommunene. Videre ble det krevd at det ma vedtas sentrale
retningslinjer for skolefritidsordningen, bl.a. om pedagogisk innhold, og at det ma s0rges for at
kommunene sikrer et tilbud til alle. Til siste ble det vektlagt at Stortinget ved behandlingea av
opplaeringsloven mS si nei til fritt skolevalg, stykkprisfinansieriag og orgamsert differensieriag.

Faglig Koreaaksjon
LO i Oslo har tatt imtiativ til en landsomfattende innsamling til Nord-Korea i forbindelse med flomog t0rkekatastrofene med paf0lgende hungersn0d som har rammet landet. Pr. 14.10.1997 var det
innkommet i alt ca. kr. 75.000,- til aksjonen. Det tas sikte pa innkj0p av mais nar kr. 100.000,- er
nadd. Distribusjonen skal forega pa arbeidsplassene i regi av den nordkoreanske
landsorganisasjonen.
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LO-kongressen
LO i Oslo begynte arbeidet med LO-kongressen 10. -16. mai 1997 i oktober 1995 da LOs forslag til
ny handlingsplan ble sendt ut pa h0ring til foreningene, som bl.a. ble behaadlet pa
representantskapsm0te ijaauar 1996. Foruten a komme med forslag og kommetarer til
handlingsplanen, foreslo LO^ Oslo a innarbeide et nytt kapittel, "Det Herkulturelle samfunn", om
integrering av innvandrere. (Se forrige beretning.)
I juni 1996 ble det sendt brev til fagforeningene med regler for og oppfordring om a komme med
forslag. Til sammen 168 forslag ble fremmet, som styret laget innstillinger til. I september valgte
representantskapet delegater til LO i Oslos fylkeskonferanse som bestar av 40 delegater og 10
varadelegater. Fylkeskonferansen er det organ som behandler forslag og velger delegater til LOkongressen.
Fylkeskonferansen hadde sitt m0te 14. oktober 1997 og vedtok da i alt 122 forslag som ble
oversendt til kongressen for behandling der. Dette var forslag til LOs handlingsplan for 1997 - 2001,
til vedtektene og hovedavtalen, samt en uttalelse om intemasjonal politikk.
Foruten forslaget om S innarbeide et nytt kapittel om integrering i handlingsprogrammet, var
forslag om normalarbeidsdagen, faglige rettigheter og sysselsetting prioritert.
17. mars 1997 valgte fylkeskonferansen i LO i Oslos seks delegater med varadelegater til LOkongressen (se side 19.)
LO-kongressen ble avholdt i Folkets Hus 10. - 16. mai 1997.
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Stortingsvalgkampen 1997
Etter vedtak i rcpresentantskapet nedsatte styret i desember 1996 et valgkamputvalg som ble
bestaende av Marit Nybakk (NTL), Kleiv Fiskvik (NKF), Roy Gyberg (HRAF), Anne S0riie (TD)
og Georg Ovesen (FF). Utvalget hadde m0ter frajuni 1997 og ut i valgkampen.
Pa grunnlag av planlagte aktiviteter, aimonser og brosjyrer ble det s0kt om tilsammen h-. 218.700,fra LO. LO i Oslo fikk kr. 150.000,-.

Arrangementer, m0ter og stands
L0rdag 30. august var LO i Oslo godt synlig med egen stand pa NKF Oslos arrangement i
Spikersuppa. Marit Nybakk var tilstede og mange kom bort og slo av en prat med lederen av LO i
Oslo. I tillegg til valgmateriell ble det delt ut infonnasjon om LOs virksomhet geaerelt.
Mandag 3. september arrangerte LO i Oslo i samarbeid med NKF Oslo apent m0te om privatisering
av kommunal sektor. Innedere var Marit Nybakk, Randi R0vik (SV), Heidi Larsen (H) og Hnar
Lonstad (FrP), som ogsa satt i panelet etterpfi. Svaert mange tok ordet i debatten og sa sin mening om
temaet. Det ble ogsS trukket fram eksempler p^ hvilke negative erfaringer en sa langt har med
anbudsutsettelse. Over 100 mennesker fant veien til m0tet som foregikk i Sundtsalen,
Samfunnshuset. 0stlandssendingen Radio var ogsa tilstede og dekket m0tet.
Mandag 8. september var det lagt opp til et st0rre m0te i samarbeid med NTL 2,
Sentraladministrasjonen, hvor temaet var utflytting av statfige arbeidsplasser og
etterutdaimingsrefonnen. Representanter fra i alt atte partier skulle innlede. Pa gruim av den tragiske
helikopterulykken i Nordsj0en samme dag, hvorflere LO-medlemmer ble funnet omkommet, stoppet
LO alle arrangementer. LO i Oslos og NTLs arrangement ble derfor avlyst bare minutter f0r det
skulle starte.
L0rdag 6. september ble det i Birkelunden pa Griineri0kka arrangert en stor utend0rs konsert under
navnet "Valgvarsko". Her ble det fokusert p& rasismen og freinmedfrykten som flere, og f0rst og
fremst Fremskrittspartiet, spilte pa i valgkampen for & skaffe seg velgere. Flere band og artister stilte
opp helt gratis p& konserten som varte i tre timer. LO i Oslo var en av hovedarrang0rene i samarbeid
med andre organisasjoner, bl.a. Norsk Folkehjelp og Fellesaksjonen mot rasisme, som hver fikk
holde en appell. Marit Nybakk holdt appell pa vegne av LO i Oslo. I tillegg hadde LO i Oslo sin egen
staad med utdeliag av materiell og infomiasjon om LOs engasjement i kampen mot rasisme.
Oasdag 10. september ble det i samarbeid med Jem og Metall Oslo arrangert et m0te hvor sp0rsmalet
"HarOslo fortsatt
plass til industri?" ble stilt. Marit Nybakk og OlafStene (H) debatterte. I tillegg
hadde RolfUtg^rd, dllitsvalgt ved Kvsemer, en innledning. En aktiv sal bidro til en god debatt om
temaet.
Torsdag 11. september ble det satt s0kelys pa fleksibilisering og useri0se arbeidsgivere. M0tet, som
ble arrangert i felleskap med Hotelll- og Restaurantarbeiderforbundet i Oslo, fant sted i H&idverkem.
Innledere var Marit Nybakk og Joa Tore Norenberg (H). Det store engasjementet fra salea til at
problemstillingene ble godt belyst.
I tillegg var LO i Oslo medarraag0rfor et arraagement pa Chateau Neufkalt "Arbeiderparty" sammen
med Oslo SSF og Oslo AP. Dette arrangementet rettet seg mot studenter og ungdom.
For0vrig deltok Marit Nybakk som paneldebattant p^ Jem og Metall Oslos valgm0te 20. august. I
panelet satt ogs^ Dag Danielsen (FrP), Eriend Grimstad (SP), Hans PetterAas (SV) og Eriing
Folkvord (RV).
Marit Nybakk var ogsa pa arbeidsplassbes0k pa Oslo Energi sammen med Erik Dalheim om
energiloven mandag 1. september. Hun var ogs^ en av deltakeme p& valgm0te pa Freia arrangert av
klubben torsdag 4. september.
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Inger Lise Hus0y var pa lunsjm0te pa Sentralverkstedet for Oslo Vei hvor hun holdt appell onsdag 3.
september. Torsdag 4. september var hun pa lunsjm0te pa Oslo vann og avl0p hvor hun ogsa hadde
en appell.
Brosjyrer og materiell
LO i Oslo utarbeidet to brosjyrer. En fakta- og argumentsamling om H0yre og Fremskrittspartiets
politikk i forhold til fagbevegelsens karv og LOs politikk. Den andre brosjyren presenterte faglige
kandidater og faglige krav. I tillegg til at materiellet ble delt ut pa LO i Oslos m0ter og stands, ble det
distribuert flere tusen av hver brosjyre til tillitsvalgte og enkeltmedlemmer via en del foreninger.
Ogsa LO hadde laget en del materiell som ble distribuert. Dessuten samarbeidet ungdomssekretaeren
med AUF i Oslo om en rettighetsbrosjyre for ungdom i videregaende skole.
Det ble ogs& laget plakater av to av LO i Oslos styremedlemmer og kandidater; Marit Nybakk og
Inger Lise Hus0y.
LO i Oslo patok seg a skrive innholdet i et nummer av "Oslo-Nytt", Oslo Arbeiderpartis valgavis.
Her ble faglige rettigheter tatt opp, med bl.a. et stort intervju med tillitsvalgte i hotell- og
retsauranbransjen om forholdene der og hva H0yre og Fremskrittspartiets liberale politikk ville bety
for de ansatte. Det ble ogs^ foukusert pa arbeidsplasser, rett til etter- og videreutdaiming og
naeringspolitikk.
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TARIFFOPPGJ0RET 1996
LO i OSLO er ikke part i oppg]0rene men fordi mange av varc foreninger hadde medlemmer ute i
streik ble det allikevel en hektisk tid for oss.
HOTELL og RESTAURANT var f0rst ute og streikeledelsen opplevde at det f0rste som gikk i
stykker var den store nye kopieringsmaskinen. Etter henvendelse til oss klarte vi pa dugnad med
gode venners hjelp i l0pet av den f0rste helgen S produsere over 25.000 l0pesedler som villige
hender spredte pa byen. Vi fikk ogsa laget de 6 f0rste numreae av streikeavisa f0r Oslo Arbeiderparti
avlastet oss ved a overta trykkingen av resten.
Leder Marit Nybakk deltok pa mobiliseringsm0te.
ELEKTROMONT0RENE streiket i 10 uker for retten til videreopplsering. LO i OSLO st0ttet
aktivt opp og leder Marit Nybakk deltok pa streikem0te og holdt appell pa Sentrum Scene.
HEISMONT0RENE f0rte en prinsipiell kamp for avtaleretten pa sitt omrade.
LO i OSLO deltok aktivt med a informere om det prinsipielle grunnlag for konflikten. Leder Marit
Nybakk deltok pa mobiliseringsm0tet pa Youngstorget. Dessutea deltok hun pa et fellesm0te med
Elektromont0rene og Heismont0rene pa Colosseum og holdt appell.
PSi den etterf0lgende demonstrasjon utenfor NHO holdt Egil Mongstad appell.
Dessuten representerte Roy Gyberg og Age Limbodal LOi Oslo og holdt appell pa andre m0ter.
FELLESFORBUNDET var i konflikt pa Verkstedsoverenskomsten. LO i OSLO var representert
ved en demonstrasjon verkstedarbeideme arrangerte utenfor NHO bygget pa Majorstua..
For samdige koaflikters vedkommende s0rget LO i OSLO for & holde resten av organisasjonen
orientert om utviklingen, ved egne brev og informasjons-materiell fra de streikende, opp til flere
sendinger i uken.
Oppmarsjen fra bl.a. Hotell og Restaurant-folka og Brannfolka i 1. mai toget 1996 varmet og gjorde
det verdt strevet.
Samtlige streiker endte med forslag som ble vedtatt av medlemmene og i tilfellet Heismont0rene fikk
fagbevegelsen slatt tilbake et stygt angrep p§vare hevdvunnene avtalerettigheter.
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Studieutvalgets arbeid
Studieutvalgets m0ter
Det ble avholdt 10 m0ter i 1996 og syv m0ter i1997.
Fagskolen
LO i Oslos Fagskole gjennomf0rte Rjukanseminaret 20. - 22. september 1996 etterfulgt av seks
temakvelder i 1996 og fire temakvelder i 1997. Det ble avholdt et apent m0te i Oslo AOFs kurssenter
ijanuar 1997.
Studieut^alget har opprettet kontakt med Arbetamas Bildningsforbund (ABF) i Stockholm som har
organisert en faglig-politisk aftenskole etter samme m0nster som var egen fagskole.
Fagskolen har i arsperioden kommet iim i en god organisatorisk form, og interessen i Oslos faglige
milj0 innen LO er merkbart stigende. Studieutvalget startet opp en ny runde med Fagskolen 3. - 5.
oktober 1997 da Rjukanseminaret ble avholdt.Dette kurset avsluttes v^ren 1998.
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Intemasjonalt utvalg skal behandle og utrede intemasjonale sp0rsmal etter oppdrag fra styret og ellers
ta initiativ til forslag for styret i interaasjonale sp0rsmal. Eksempelvis er LO i Oslos nordiske
hovedstadsarrangement, deltakelse i europeiske hovedstadskonferanser m.v. gjennomgStt.
Utvalget har gjennomgatt de intemasjonale sakene som det er vist til i andre hovedavsnitt i
beretningen.
Det er f.eks. tatt inidadv overfor LOs intemasjonale avdeling vedr0rende et samarbeid med LO i
Havaaa som et ledd i LOs satsing i forhold til den kubanske landsorganisasjonen CTC. Et av
utvalgsmedlemmene, Reidunn Wahl, har hatt samtaler med ledelsen for LO i Havana om et
samarbeide. LOs intemasjonale avdeling har imidlertid ikke funnet a kumie st0tte et prosjekt, men
dette vil kuime tas opp pa ny i 1998.
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Ungdomsutvalgets arbeid
Ungdomsutvalget var i 1996 preget av et h0yt aktivitetsniva.
Det ble i l0pet av perioden avholdt totalt 10 m0ter.
Utvalget deltok med flere deltakere pa 1. mai-dugnaden til LO i Oslo og i stor aktivitet bade f0r og
ettertoget.
LOs sommerpatmlje tok ogsS mye av tiden deime varen. Hovedsatsningsomradene denne sommeren
var aksjon mot svart arbeid og laeriingesituasjonen i Oslo.
F0r patmljen startet avholdt utvalget to skoleringskvelder der deltakeme ifra de ulike forbunda ble
skolert pa arbeidsinilj0loven, "vaer varsom plakaten" og LOs akjon mot svart arbeid.
Under patruljen fungerte ungdomssekretaeren som pressekontakt. Vi fikk god dialog med en rekke
naen-adioer, noe som ga oss mye gratis PR.
Ungdomsutvalget hadde ogsa en sommerpatruljestands i forbindelse med markeringen som
Framfylkingen hadde p& Youngstorget denne dagen.
Selve aksjonsuka ble g]ennomf0rt i tidsrommet 20-27Juni og gjennomf0ringen var tilfredsstillende.
Det var noe varierende oppslutmng ifra de ulike forbund men sluttresultatet ble bra med hele 301
bedriftsbes0k og staads ulike steder i byen.
Det ble gjennomf0rt en oppf0lgingskonferanse med godt oppm0te.
23. Juni deltok L0,s ungdomsutvalg i "Ta sjansen" i Holmenkollen.
Ideen ble unnfanget tidlig pa varen og 0konomiske midler stilt til radighet ifra LO sentralt gjorde det
mulig a lage en fantastisk bat som attpStil vaat fiaskoprisen i kollen.
"Ta sjansen" ble en unik m^te a markedsf0re Spningen av LOs sommerpatrulje og LO-baten fikk
pa
bred dekning i de fleste riksavisene etterpa.
Spesielt er det viktig a framheve utvalgsmedlemmene Stig Ekrem og Jan Ame Olaussen sin enorme
dugnadsinnsats for a fa prosjektet pS vannet
VSren 1996 avholdt i tillegg ungdomsutvalget studiekvelder med temaene budsjettering og
s0knadsst0tte for kurs. Foredragsholdere varAOF.
Utvalget arrangerte ogs^ en slalamtur til Oppdal med bSde faglig og sosialt iiuhold.
LOs ungdomskor ble startet opp vSren 1996 og hadde et meget bra oppstartingsm0te.
Pa Ut0ya-leiren deltok en rekke av ungdomsutvalgets medleinmer.
Grunnet sterk kritikk ifra utvalget for manglende faglig innhold hadde leiriedelsen dette aret gitt
ungdomsutvalgene i Oslo og Akershus oppgaven i & arrangere det faglige innholdet.
Det ble blant aimet arrangert en faglig debatt om privatisering av kommunale tjenester.
H0sten og vinteren 1996/1997 hadde et tett kursprogram.
Ungdomskontaktene og utvalget hadde en kanotur til Vannsj0 i Moss hvor vi tok den faglige
innlederen med ut guds frie natur.
Utvalget avholdt i Oktober m&aed et ungdomskurs hvor hovedvekten av innholdet ble viet en
antirasismekampanje. En spesielt viktig oppgave som ble belyst var hvordan vi kan fa flere
ungdonimer med innvandrerbakgrunn med i detfaglige ungdomsarbeidet.
Opplaering av skoleinfomiat0rer ble ogsa viet et helgekurs og en kveldssamling.
Ungdomsutvalget far stadig oftere henvendelser ifra videreg^ende skoler som 0nsker bes0k ifra
fagbevegelsen. For a m0te denne 0kte ettersp0rselen har det vaert en prioritert oppgave & lasre opp sa
mange tillitsvalgte som mulig til a opptre i en undervisningssituasjon.
Vert a merke seg er det tette samarbeidet som utvalget hadde med Norsk elevorganisasjon i Oslo.
Det ble arrangert to kurs sammen med NEO. Temaene her var laerlingesituasjonen og generell tale og
debatteknikk. I tillegg ble NEO invitert pS den tradisjonelle ungdomskonferansen i desember mSmed.
Senere har vi hatt problemer med S opprettholde samarbeidet grunnet stor utskifting innen NEO i
Oslo.
H0sten 1996 trakk Jan Ame Olaussen seg som leder for LOs ungdomsutvalg i Oslo.
Ved arsskiftet 1996/97 gikk ungdomssekretaer Anita Orlund over i nyjobb som daglig leder av AOF,
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nedre Romerike.
Disse hendelsene, samt at prosessen med a ansette en ny ungdomssekretser dr0yde uvanlig lenge,
gjorde at mange av aktivitetene til ungdomsutvalget ble kraftig redusert.
Utvalget deltok imidlertid i LO i Oslo sitt rasismeutvalg varen 1997,i dugnaden pa 1 . mai og
aktiviteten tok seg gradvis opp igjen framover mot sommerpatruljen i 1997.
Hovedsatsningsomradene i sommerpatruljen var i ar de typiske ungdomsarbeidsplassene.
Det ble bestemt at det ikke lenger skulle vaere kvantitet men kvalitet som skulle vaere malet med
bedriftsbes0kene. Med andre ord har man i ar satset pa & g]0re en grundigjobb de stedene man har
vaert innom med oppf0lging etterpa.
Juni 1997 ble Trude Johnsen ansatt som ny ungdomssekretaer og de utvalgsmedlemmene som var
igj'en fikk en etteriengtet st0tte i det daglige arbeidet.
Utvalget har i perioden arbeidet bevisst med a fa aktivisert og valgt ungdommer inn i
representantskapet i LO i Oslo noe det er hap om at det nye ungdomsutvalget vil videref0re.
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Familie- og likestillingspolitisk utvalg
Utvalget er oppnevnt i Tilsynsutvalget etter anbefaling av LO i Oslo (tidligere Oslo Samorg.) for
kongressperioden 1993 - 1997.
Det har i perioden vaert flere nyoppnevninger av medlemmer. Leder Sidsel Brantsseter, Oslo
Servit0rforening, HRAF, har vsert oppnevnt i utvalget siden periodestarten 1993. Den eneste aktive
fra det opprinnelige utvalget. Det har i hele perioden vaert vanskelig a f& de oppnevnte delltakeme til a
prioritere familie- og likestillingspolitisk arbeid. I beretningsperioden mai 1996 har Marianne
Svensli, Jan Fredrik Nord og undertegnede vaert aktive deltakere. Karin Johannessen, AOF, og
Trine Olsen, Framfylkingen i Oslo, har deltatt pa m0ter. Sekretasr har vaert ungdomssekretserAnita
Orlund (sluttet desember 1996). Roy Gyberg, sekretasr i LO i Oslo, harfungert som sekretaer varen
1997.
Aktiviteter 1996 / 1997
11996 ble det behandlet 17 saker. M0ter med protokoll har vsert 22. august 1996 og 12. feruar 1997.
Det har i tillegg vasrt felles planleggingsm0ter med Akershusutvalget.
4.juni 1996

Utvalget anrangerte konferanse om likestillingsavtaler i Oslo.

25.-27. oktober 1997 Familiekonferanse "Kultur som brobygger" pa S0miarka. 100 deltakere var
med. Dette var et fellesarrangement mellom Oslo- og Akershusutvalgene.
Vellykket.
Utvalssleder har deltatt pa:
31. oktober -1. november 1996:
5. desember 1996:
16. desember 1996:
8. mars 1997:
21. mars 1997:

Landskonferanse pa S0rmarka.
Juleavslutningsm0te.
Felles regionskonferanse pa Leaiikollen.
Markering av Kvinnedagen pS Folkets Hus.
LOs konferanse mot rasisme pa Folkets Hus.

De fylkesoppnevnte utvalgene rapporterer ogs^ til LOs Familie- og likestillingsutvalget sentralt.
Leder av Familie- og likestillingspolitisk utvalg tiltrer LO i Oslos styrem0ter og
representantskapsm0ter.
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FORDELINGSOVERSIKT
LO i OSLO's
REPRESENTANTSKAP 1997-98
Pr. 20.10.1997
Nedenstaende oversikt er korrigert ut i fra de oppgaver vi har fatt inn innen
fristens utlop og som danner grunnlag for kontingentberegningen for 4.
kvartal 1997 og for representasjon pa LO i OSLO's konstituerende arsmete.
Vi gj0r oppmerksom pa at det fortsatt kan vaere feil i oppgavene bl.a. pa
grunn av underrapportering / overrapportering / endringer i perioden og
menneskelig svikt, rapporterte endringer vil gjores gjeldende fra 1. kv. 1998.

Forbundsomrade:

Antall
foreninger:

AntaII
bet.medl.:

Antall
repr.:

1
Arbeidernes Presseforbund ...................
3
...............
Postorganisasjon
Den Norske
12
Fellesforbundet........................................
1
Fellesorganisasjonen ..............................
3
Forbundet for Ledelse og Teknikk ........
1
Handel og Kontor i Norge .......................
3
Hotell og Restaurantarbeiderforbundet
2
Offisersforbund
.........................
Norges
1
Norsk Arbeidsmandsforbund .................
3
Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund
1
Norsk Fengselstjenestemannsforbund
1
Norsk Grafisk Forbund ............................
10
Norsk Jernbaneforbund ..........................
6
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund
62
Norsk Kommuneforbund ........................
1
Norsk Lokomotivmannsforbund .............
Musikerforbund
3
.............................
Norsk
10
Norsk Nserings- og Nytelsesmiddelforb.
1
Norsk Postforbund .................................
1
Norsk Sjomannsforbund .......................
Tjenestemannslag
58
.......................
Norsk
Transportarbeiderforbund
..........
4
Norsk
1
Norsk Treindustriarbeiderforbund ........
2
Skolenes Landsforbund ..........................
25
Tele- og Dataforbundet ....................;.....

66
3.373
7.316
2.052
1.539
9.600
2.429
201
2.250
2.243
720
3.070
3.425
378
20.984
263
1.170
3.381
3.500
180
10.300
3.440
142
367
3.121

1
4
8
3
2
10
3
1
3
3
1
4
4
1
21
1
2
4
4
1
11
4
1
1
4

Totaler: .......................................................

85.449

102

216

Totalt medl.tall (inklusive pensjonister / andre kontingentfritatte og tilmeldte
til andre LO-avdelinger) 118.410 medlemmer.

REGISTRERTE MEDLEMSFORENINGER pr. 20.10.1997 med medlemsoppgave.
OBS ! Gl OSS BESKJED OM FEIL.
Forbund:

FORENING

lArbeiderbevegelsens
IPresseforbund_

|Arbeiderbladets redaksjonsklubb,

IDen Norske
IPostorqanisasjon

Totalt
Betalende
medleminer: medi.t.:
66|

661

]DNP Oslo og Akershus krets

16501

2050f

IDen Norske
IPostorqanisasion

|DNP Postbanken Krets,

118^

1421|

IDen Norske
IPostorqanisasion

IDNP Sentralenhetene krets

5371

6911

jBlikkenslagernes og Taktekkernes Forening

118|

118|

|Byggenergiteknikernes Forening,

32j

32|

IGIassmestersvennenes Forening

53)

88|

jtsolatorenes Fagforening

42)

53)

3881

7795)

[Maler og Tapetserernes Forening

422)

609)

IMurernes Union

2931

526)

53|

114)

889|

1441)

15)

^

IRorleggernes Fagforening

614|

744)

jTomrer og Snekkernes Fagforening

904|

1267)

|FO OSLO

2052J

26011

|FLT avd. 4, Oslo

1303|

1914)

138)

182)

98)

240)

96001

13289]

1266)

1475)

iHotellog
I Restaurantarbeiderforbundet |0slo Kokkeforening

392)

502)

IHotell og
I Restaurantarbeiderforbundet |0slo Sen/iterforening

771|

1081J

64<

j4j

tFeltesforbundet
iFellesforbundet
IFellesforbundet
iFetlesforbundet
iFellesforbundet
[Fellesforbundet
IFellesforbundet
IFellesforbundet
tFellesforbundet
IFellesforbundet
tFellesforbundet
iFellesforbundet
jFellesorganisasjonen
jForbundet for Ledelse og
|Teknikk_
IForbundet for Ledelse og
ITeknikk
jForbundet for Ledelse og
ITeknikk
[Handel og Kontor i Norge

|Jem - og Metalt - Oslo

[Oslo og omegn Skog og Land
|0slo Stein, - Jord og Sementarbeideres forening
jOslo St0periarbeidertorening

|0slo Grafiske Arbeidsledere,
jStandard Ingenior og Teknikerforening
[Handel og Kontor, Oslo - Akershus,

IHotellog
1 Restaurantarbeiderforbundet |0slo Hotelt- og Restaurantpersonales Forening

jNorges O^fisersforbund

(Norges Offisersforb. avd. Osto Sentrum

REGISTBERTE IAEDLEUSFOBEMIMGER f>t. 2a.-K).t&&7 nwd cwdletnsoppgave.
OBS ! Gl OSS BESKJED QM FEIL.
Forbund:
jNorges Offisersforbund

FORENING
[Norges Offisersforb. avdeling Huseby

Totalt
Betalende
medlemmer: medl.t.:
1371

137)

2250)

2250)

3801

3801

iNorsk
lArbeidsmannsforbynd

|Norsk Arb.mands Forb., Osto/Akershus,

tNorskElektrikerog
iKraftstasionsforbund

jElektrisitetsverkets Arbeiderforening

jNorskElektrikerog
^raftetasionsforbuncf

lElektromorftorenes Forenlng

1554<

1838)

iNorskEleklrikerog
tKraftstasionsforbund

IHeismontorenes Fagforening

309)

335)

720)

889)

3070)

5046)

|1. Linjevedlikehotdsforeningen, Oslo

194)

302)

|Administrasjonspersonalets Forening

4371

4371

[Banepersonalets Forening - Oslo

190)

190)

|Bilpersonalets forening

350)

350|

jElektropersonatets Forening

255)

3471

jKontorpersonalets forening Oslo

448)

448)

jOslo Distrikts Konduktorforening

442}

442)

|0slo Ingenior og Mesterforening av NJF

161|

261)

jStasjonspersonalets Forening

455|

1345|

|Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

493)

1 002)

INorsk
I Fengselstjenestemannsforfau |0slo Fengselfunksjonaerers Forening
iNorsk Grafisk Forbund
tNorsk Jernbaneforbund
iNorsk Jembaneforbund
iNorsk Jernbaneforbund
tNorsk Jembaneforbund
iNorsk Jernbaneforbund
iNorsk Jernbaneforbund
(Norsk Jernbaneforbund
iNorsk Jernbaneforbund
INorsk Jernbaneforbund
iNorsk Jernbaneforbund

|0slo Grafiske Fagforening

[Norsk Kjemisk
Itndustriarbeidertorbund

|AL Kjemiske Fagforening

95)

127)

[Norsk Kjemisk
llndustriarbeiderforfaund

|Grorud Kjemiske Fagforening

1 9)

1 9)

INorsk Kjemisk
llndustriarbeiderforbund

[Lilleborg Kjemiske Fagforening,

75|

255)

[Norsk Kjemisk
llndustriarbeiderforbund

[NORDOX Kjemiske Fagforening,

30)

45|

iNorskKj'emisk
tlndustriarbeiderforbund

|Nycomed Kjemiske Fagforening,

13

80)

iNorskKjemisk
I Industriarbeiderforbund

INycomed Pharma, NKIF 223,

95|

133|

[Aker Sykehuspers. Forening

561)

731|

[Akershus Fylkeskomm. Funksj. foren.

136)

159)

iNorsk Kommuneforbund
[Norsk Kommuneforbund

REGISTRERTE MEDLEMSFORENINGER pr. 20.10.1997 med medtemsoppgave.
OBS ! Gl OSS BESKJED OM FEIL,
Forbund:
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommunetorbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
INorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
INorsk Kommuneforbund
[Norsk Kommuneforbund

FORENING

Totalt
Betalende
medlemmer: medl.t.:

IBjerke Fagforening

459|

542)

jBygdoy / Frogner fagforening

1 66|

200)

IBoler Personalforening,

284|

354|

|Ekeberg/Bekkelaget Pers. for.

1951

234)

jFilm- og Teaterteknisk Forening

5271

6531

|Friomradenes Fagforening

350|

694)

|Frisorenes Fagforening

175]

205|

IFuruset Fagforening

786)

864)

jGamle Osto Fagforening_|

520)

624)

[Gaustad Personalforening

140)

244)

|Grefsen/K)etsas Kom.for.,

253)

302)

IGrorud personalforening

356)

429)

IGrunertekka Personalforening

611

806)

jHellerud Fagforening

3271

394)

jHetsfyr - Sinsen Fagforening

314)

402}

35|

35|

(Kirkevesenets Personalforening,

120)

215)

jKulturpersonalets Fagforening

173)

253|

jLambertseter Fagforening

299f

3671

[Manglerud Fagforening,

163|

2191

]Nordstrand Fagforening

1851

218)

|0slo Brannkorpsforening,

359)

530J

jOslo Energi's Personalforening

350)

350f

|0sto Havnevesens Personalforening

1571

286)

|0slo Kinobetjenings Forening,

135)

250|

jlnnvandreretatens fagforening,

REGISTRERTE MEDLEMSFOREN1NGER pr. 20.10.1997 med medtemsoppgave.
OBS ! Gl OSS BESKJED OM FEIL.

Forbimdl FORENING
Norsk Kommuneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
[Norsk Kommuneforbund
tNorsk Kommuneforbund
INorsk Kommuneforbund
tNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
INorsk Kommuneforbund
INorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
INorsk Kommuneforbund
INorsk Kommuneforbund

Totalt
Betalende
medlemmer: medl.t.:

|0slo Komm. Bygg- og Boligetaters forening,

1951

336)

|0slo Komm. Rengjoringsass. Forening

492)

1352)

35;

44)

[Oslo Kommunale Skolefunksjonasrers Forening

146)

235|

|0slo kommunale tjenestemannstag

220)

395)

jOslo kommunale Vognmannsforening

159)

159f

40j

751

301

458)

|0sto Sporveiers Arbeiderforening

14751

2384J

jOslo Sporveiers Personalforening

204)

4401

|0slo Sporveiers Tekniske Arbeidsledertorening

92)

16^

jPersonalforeningen i Norges Blindeforbund,

69|

84)

771

98|

|Psykiatrietatens Fagforening

545)

545)

|Renholdsverkets Arbeidertorening

286)

466|

[Romsas Kommunale Fagforening,

232)

265}

jRea Fagforening

301|

340)

jSagene / Torshov fagforening

552J

678)

|Sogn Personalforening

223|

280)

jSosiale tnstitusjoners Fagforening

324)

387)

|St.HanshaugenAJIIeval Fagforening

509)

599)

(Statssykehusenes Fagforening,

707)

1038)

jStovner Fagforening

489)

572)

81|

1 18)

640)

714)

|0slo Komm. Skorsteinsfeieres Forening

|0slo Kommunes Revisorforening
jOslo og Omegn Vaktmesterforening

|Personalforeningen v / Lovisenberg - Diakonisseh.,

|Sunnas Personalforening,
[Sendre Nordstrand Fagforening,

|

REGISTRERTE MEDLEMSFORENINGER pr. 20.10.1997 med medlemsoppgave.
OBS ! Gl OSS BESKJED OM FE1L
Forbund:
fNorsk Kommuneforbund
fNorsk Kommuneforbund
FNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
[Norsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk Kommuneforbund
iNorsk
iLokomotivmannsforbund
iNorsk Musikerforbund
iNorsk Musikerforbund
iNorsk Musikerforbund

FQRENING

Totalt
Betalende
medlemmer: medl.t.:
74

108|

670)

1050)

1139)

1643)

189)

222)

1096)

18161

jUranienborg Majorsua Fagforening

276)

346)

(Vannvesenets Arbeiderforening

260i

380)

jVeivesenets Arbeiderforening

370)

682)

|Vindern Bydelsforening

129J

129)

|0stensj0 Bydelsforening

251

31 1|

|Lokomotivpersonalets Forening 0st - Avd. Oslo

263|

4931

|Norsk Operasangertorbund

120)

1471

39|

Z3

10111

1409)

870)

1140J

60)

75)
880)

jTannhelsettjenestens Personalforening
[Tekniske Etaters Fagtorening
|Tjenestemannsforeningen ved Radhuset,
|Ullern Fagforening,
lUltevat Sykehuspersonates Forening

|0sto Ballettforening
|0slo Musikertorening

INorskNasrings-og
tNvtelsesmiddetarb.forb.

|Bryggeri- og Mineralvannfabrikkarbeidernes Forening,

INorskNasrings-og
iNvtelsesmiddelarb.forb.

|Fellesslakteriets Arbeidertoreninng

INorskNsrings-og
iNvtelsesmiddelarb.forb.

|Freia Sjokoladearbeider Forening

559)

INorsk Nasrings- og
iNvtelsesmiddelarb.forb.

IMeieriarbeidernes Forening

351|

iNorskNsrings-og
iNvtelsesmiddelarb.forb.

tMoltearbeidernes forening

jNorsk Nasrings- og
iNvtetsesmiddelarb.forb.

[Oslo Baker og Konditortorening

341]

INorsk Nsrings-og
iNvtelsesmiddetarb.forb.

|0slo Kjettindustriarbeiderforening

284)

438)

[NorskNasrings-og
iNvtelsesmiddelarb.forb.

|0slo Margarinarbeiderforenjng

204)

^76)

[NorskNasrings-og
iNvtelsesmiddelarb.forb.

jTiedemands Arbeiderforening,

2171

INorskNssrings-og
tNvtelsesmiddelarb.forb.

|Vin og Brennevinarbeidernes Forening

3671

500|

3500)

4250)

iNorsk Postforbund

|0slo og Akershus krets av NPF

69)

"47

5)

89)
~^41|

-444

REGISTRERTE MEDLEMSFORENINGER pr. 20.10.1997 med medlemsoppgave.
OBS ! Gl OSS BESKJED OM FE IL.
Forbund:
[Norsk Sjomannsforbund
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannstag
[Norsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
tNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannstag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannstag
iNorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
[Norsk Tjenestemannstag
(Norsk Tjenestemannstag
[Norsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag

FORENING

Totalt
Betalende
medlemmer; medl.t.:

INorsk Sjomannstorbund

1SOf

180)

lAvd.31-01 av NTL - NRK Fellestjenester

166|

282)

tAvd.31-02 av NTL - NRK Radio

1471

1751

lAvd.31-03 av NTL - NRK Fjernsynet

420|

493|

[Forening 67 av NTL

1 141

215)

|Forening 7 av NTL, Filminstitusjoner

102J

131|

80|

1481

|Likningsetatens Landstorening

4171

669)

jLanekassens Tjenestemannslag

144)

202)

45|

67)

|Avd.31-12 av NTL NRK 0stlandssendingen

[Forsv.Stabens Etatsforening, For. 70 NTL

IMeteorologisk Etatsforening
jNorsk Medisinaldepors Personalforening
|NTL 103-10 Folketrygdk. f. Utenlandssaker

3171 [

4311

53)

64)

192}

255|

22}

38)

262)

315|

|NTL117-02Folkehelsa

42)

42|

|NTL117-03 NUPI

24)

24|

61|

61|

31]

31|

|NTL 117-40 Statens Arbeidsmiljeinst.

22)

2 2)

INTL117-44AFI

20)

20f

|NTL 117-70T0T

44<

|NTL 117-71 Norsk Regnesentral

33)

|NTL 104-2 Embetskontoret Oslo Byfogdemb._|
|NTL 111-2 Arbeidstilsynet 2. Distrikt
|NTL 113-3 Studentsamskipnaden i Oslo

1 |NTL 117-29 Inst.for samf. forskn. (NOVA)
INTL117-30NBI
|NTL 117-38 Inst. for fredsforskn.,

-44)
-33|

REGISTRERTE MEDLEMSFORENINGER pr. 20.10.1997 med medlemsoppgave.
OBS ! Gl OSS BESKJED OM FE1L.
Forbund:
iNorsk Tjenestemannslag
[Norsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannstag
iNorsk Tjenestemannslag
[Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
iNorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
INorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag

FORENING
|NTL117-72NIBR

39)

53|

INTL117-74NIVA

28)

28)

|NTL117-75SINTEF/St

38)

38)

1371

1371

74

74|

|NTLavd.102-2Statsbygg

121

197)

|NTL avd. 103-3 Trygdeetaten i Oslo

378|

428)

321

3811

INTL117-76NFR
INTL117-77FAFO

[NTL avd. 105-2 Arbeidsmarkedsetaten i Oslo og omegn
|NTL Avd. 112-2 Sivil Beredskap

[Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannstag
|Norsk Tjenestemannslag
[Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannslag

[

II [

28)

[NTL avd. 4-1 Statens Kornforretning

28)

I^

|NTL avd. 4-3 STATKORN

41

^

650J

10871

|NTL for. 110/02 Vegetaten

33)

33)

[NTLfor. 114Kulturinstitusj.

201)

201|

112)

151)

1 |NTL FOR 120-06 Statkraft HK,

49)

z^

||NTLfor.23NTL-NEMKO

1 4<

42)

13

7 1|

INTLfor. 44 Riksrev. Funksj.for.

83t

150|

JNTL For. 61 i Norges Bank

46|

63)

INTLfor. 62Husbanken

671

94)

351

35|

|NTL for. 75, Statens Legemiddelkontroll

1 71

21|

(NTLfor.95

89)

T57|

|NTL avdeling 101-33 ForsvareVOslo

|NTLfor. 117 Forskningsinstituttene
(NTLFor. 120-33tatnett

jNorsk Tjenestemannslag
|Norsk Tjenestemannstag

Totalt
Betalende
medlemmer: medl.t.:

INTLfor. 25 D.N. Travselskap

||NTL for. 71/4 Skatterev.Landsfor.

REGISTRERTE MEDLEMSFORENINGER pr. 20.10.1997 med medlemsoppgave.
OBS 1 Gl OSS BESKJED OM FEIL.
Forbund:
iNorsk Tjenestemannslag

FORENING

Totalt
Betalende
medlemrner; medl.t.:
1071

169|

54)

101|

1 03

148)

(NTL Forening 120-1 NVE Hovedkontor

59|

89f

|NTLforening33SND

76|

93|

867]

1063)

2843|

41971

|Stoningets tjenestemannslag

249)

2971

lUtenrikstjenestens forening av NTL_]

480)

566)

tNorsk
iTransDQrtarbeiderforbund

|Lastebileiernes forening

43^

614)

INorsk
iTransportarbeiderforbund

|0sto Bryggearbeideres Forening

l!

143)

[Norek
iTransportarbeiderforbund

|0slo og Omegn Bussarbeiderforening

900)

10071

tNorsk
tTransportarbeiderforbund

|0slo Transportarbeiderforening_|

2050)

2525)

INorsk
iTreindustriarbeiderforbund

|0slo Berstearbeideres Forening
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