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Innledning
Denne beretningen gjelder for perioden 15. april 1999 til 15. april 1999.
LO i Oslo ble i kongressen 1997 etablert som ”en egen LO-avdeling som erstatter Oslo
Faglige samorganisasjon. Sekretariatet får fullmakt til å godkjenne LO-avdelingens
vedtekter.
LO skal i samarbeid med LO i Oslo evaluere alle sider av LO-avdelingen innen utgangen av
1998, og evalueringsrapporten skal framlegges for LOs representantskap i 1999.”
Vedlagt denne beretningen er LO i Oslos oversendelsesdokument til LO i denne forbindelse.
LOs representantskap har ennå ikke behandlet den endelige evalueringen.
LO yter et betydelig økonomisk tilskudd til LO i Oslo. Om dette i enkelte saker kan føre til at
LO i Oslo ikke har den nødvendige politiske handlefrihet er en annen sak
Statusen som LO-avdeling innebærer, i samsvar med premissene for kongressens vedtak, at
flere av de oppgavene som LOs distriktskontor tidligere hadde utføres av LO i Oslo. Det
innebærer blant annet øket ansvar for koordinering av tjenester for fagbevegelsen i Oslo når
det gjelder kontakt med fylkeskommunale organer i forbindelse med nærings- og byutvikling
og rammevilkår for kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Det innebærer at LO i Oslo
utarbeider høringssvar på en rekke områder i forbindelse med offentlige utredninger og
innstillinger.
Tilleggsoppgaver er også blant annet tilbudene om juridisk og sosial rådgivning som omtales
annet sted i beretningen.
Utvalgsvirksomheten i LO i Oslo er omfattende. Næringspolitisk utvalg, internasjonalt utvalg
og etter årsmøtet i 1998, kulturpolitisk utvalg har egne beretningsavsnitt som viser den
omfattende aktiviteten. Familie- og likestillingspolitisk utvalg og Ungdomsutvalget er utvalg
som formelt utpekes av LO sentralt, men LO i Oslo foreslår medlemmene.
Sekretariatet arbeider etter de vedtak som styret og representantskapet foretar innenfor
vedtektenes rammer.
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LO i Oslos oppbygging / organisasjonsstruktur
LO i Oslo består (pr. 23. februar 1999) av i alt 121.000 medlemmer, hvorav 84.614 er aktive
betalende medlemmer, fra 223 fagforeninger i 24 forbundsområder.
Representantskapets årsmøte er LO i Oslos høyeste besluttende organ og avholdes i samsvar
med vedtektene hvert år. Årsmøtet velger styre for LO-avdelingen. Mellom årsmøtene er
representantskapet det høyeste organet. Styret er ansvarlig ledelse mellom
representantskapsmøtene. Til styremøtene innkalles styret, varamedlemmer, utvalgslederne,
LOs distriktssekretær og ungdomssekretær, samt daglig leder i AOF i Oslo. Arbeidsutvalget
som består av leder, nestleder og økonomiansvarlig, er saksforberedende med delegert
vedtaksmyndighet fra styret.

Vedtekter:
LO i Oslos vedtekter fastsettes, som nevnt i innledningen, av LOs sekretariat etter innstilling
fra LO i Oslo. Årsmøtet i 1998 vedtok å innstille på en vedtektsendring som innebærer at
representasjonen fra forbundsområdene i representantskapet økes ved at det skal velges en
representant for hver påbegynte 500 medlemmer i stedet for hver 1000 som det har vært i
denne perioden. Dette innebærer at antallet representanter øker fra nåværende 100 til 193.
Dessuten ble det vedtatt å øke antallet styremedlemmer fra 9 til 11. Dette er godkjent av LOsekretariatet med virkning fra og med årsmøtet 1999.

Kontingent:
Kontingenten har i perioden vært kr. 0, 30 pr. yrkesaktive medlem pr. uke. Omregnet er dette
kr. 3,90 pr. kvartal og kr. 15,60 pr. år. Dette tilsvarer standardvedtektenes minimumssats.
Maksimumssats der er kr. 1,- pr. uke, tilsvarende kr. 13,- pr. kvartal og kr. 52,- pr. år.
Det vises til forslag om kontingentendring fra styret.
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Styresammensetning, revisorer, LOs representantskap og
diverse utvalg:
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Kleiv Fiskvik
Nestleder:
Eli Ljunggren
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg
Styremedlemmer: Georg Smefjell
Kjetil Neskvern
Mari Sanden
Ulrich Vollmerhaus
Gerd Øiahals
Randi Waack
Varamedlemmer: Georg Ovesen
Ann Evelyn Bergli
Reidun Wahl
Terje Fjellum
Torill Barsnes
Tiltredende:
Henning Strøm
Finn Hauge
Sidsel Brantsæter
Inger Lise Husøy
Tore Larsen
Trude Johnsen

(NKF)
(HRAF)
(FF)
(NTL)
(HK)
(NKF)
(SL)
(NPF)
(NTL)
(FF)
(NKF)
(EL & IT)
(NGF)
(NJF)
LOs Ungdomsutvalg for Oslo (NTL)
AOFs distriktskontor Oslo/Akershus (EL & IT)
LOs fam- og likestill.politisk utvalg (HRAF)
Internasjonalt utvalg (NTL)
Studieutvalget (NKF)
Ungdomssekretær (NOF)

Arbeidsutvalget:
Leder:
Kleiv Fiskvik
Nestleder:
Eli Ljunggren
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg

(NKF)
(HRAF)
(FF)

Kontrollkomitéen:
Aase Marit Johansen
Bjørn Gulbæk
Laila Skoglund
Revisor:
Harald Karlsen

(HK)
(EL & IT)
(HRAF)

(LOs revisjonskontor)

Internasjonalt utvalg:
Leder:
Inger Lise Husøy
Medlemmer:
Svein Mortensen
Ann-Cathrin Faldet
Reidunn Wahl

(NTL)
(NGF)
(SL)
(EL & IT)
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Studieutvalget:
Leder:
Sekretær:
Medlemmer:

Lasse Kristiansen
Eli Ljunggren
Mirtha Compagnet

(NKF)
(HRAF)
(NKF)

Tore Larsen
Tine Ellila
Toril Deildok
Sidsel Brantsæter
Ulrich Vollmerhaus
Kristian Kristiansen
Kjell Amundsen

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

Næringspolitisk utvalg:
Leder:
Kjell Finvåg
(FF)
Medlemmer:
Erik Hagen
(NNN)
Ronny Kristiansen
(NTF)
Ole Kristoffersen
(NAF)
Kaare Sandegren
(HK)
Jan Frode Rogndokken(NTL)
Kulturutvalget:
Leder:
Medlemmer:

Nina Buer
Fredrik Wibe
Egil Mongstad
Lill Sæther
Eli Ljunggren

(NMF)
(NGF)
(FF)
(NTL)
(HRAF)

LOs ungdomsutvalg:
Leder:
Henning Strøm
(NTL)
Medlemmer:
Steinar Hansgaard
(NKF)
Unni Ødegaard / Stig Molvik (HRAF)
Torgrim Frøland
(FF)
Kjersti Hvattum / Svein Andre Holmen (NPF)
Kristin Mulleng Sezer (NGF)
Preben From
(HK)
Varamedlemmer: Anders H. Arnetsen (NAF)
Anne Haugom
(NKF)
Ove Magnus Hallkjær (NTF)
Trond Finstad
(NKF)
Nils Hagness
(EL & IT)
Karin Johannessen
(AOF, tiltredende)
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LOs familie- og likestillingspolitisk utvalg:
Leder:
Sidsel Brantsæter
(HRAF)
Nestleder:
Jan Fredrik Nord
(NKF)
Medlemmer:
Kjersti Langseth
(NNN)
Tone Sand
(DNP)
Stig Ekrem
(FF)
Varamedlemmer: Eli Ljunggren
(HRAF)
Trine Lise Sundnes
(HK)
Staale I. Reiten
(NOF)
Karin Johannessen
(AOF, tiltredende)
LO i Oslos jubileumskomité for LOs 100-årsjubileum:
Leder:
Marit Nybakk
(NTL)
Medlemmer:
LO i Oslos arbeidsutvalg
Sven Hugo Johansson (NGF)
Thore Lauvsnes
(FF)
Georg Smefjell
(NTL)
Tone Gjesdal
(NKF)
Per Klausen
(HK)
Torbjørn Kristoffersen (NTF)
Kjersti Botnedal
(Forfatter)
Solveig Halvorsen
(Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)
Eli Ljunggren
(HRAF)
Egil Mongstad
(FF)
Sekretariatet har bestått av:
Kleiv Fiskvik, leder
Ove Engevik, saksbehandler
Alexander Kvedalen, saksbehandler
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LO i Oslos representantskap
LO i Oslos representantskap består av 100 representanter valgt fra forbundsområdene og ni
fra styret, i alt 109 stemmeberettigede.

27. april 1998 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 78 hvorav 72 med stemmerett, fire tiltredende / varaer / gjester og to
sekretærer.
Frammøteprosent: 66,1 %.
Saker som var til behandling:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Styrets beretning for perioden 15. oktober 1997 - 15. april 1998
4. Regnskap for 1997
5. Budsjett for 1998
6. Forslag til årsmøtet; uttalelsene ”Fordøm USAs boikott av Cuba!”, ”Styrk den offentlige
arbeidsformidlinga - nei til oppheving av formidlingsmonopolet!”, ”Næringsutvikling og
havnevirksomhet i Oslo”, og forslag om opprettelse av kulturutvalg
7. LO i Oslos vedtekter, forslag til endringer
8. Valg.

Mandag 5. oktober 1998:
Tilstede: Totalt 66 hvorav 57 representanter med stemmerett og ni tiltredende / gjester /
presse.
Frammøteprosent: 52,3 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Den økonomiske situasjonen - statsbudsjettet 1999
a) Innledning ved Stein Reegård.
b) Uttalelser: Statsbudsjettet og den økonomiske situasjonen og Blaalidutvalgets innstilling
om formidling og utleie av arbeidskraft (sistnevnte uttalelse utsatt til neste møte).
2. Streik / demonstrasjon i forbindelse med forslaget til statsbudsjett.

Mandag 30. november 1998:
Tilstede: Totalt 57 hvorav 52 representanter med stemmerett og fem tiltredende / varaer /
gjester.
Frammøteprosent: 47,7 %.
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Følgende saker ble behandlet:
1. Blaalidutvalgets utredning om arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft.
2. Styrets opplegg for 1. mai 1999.04.05
3. Statsbudsjettet, forslag til uttalelse.

Mandag 25. januar 1999:
Tilstede: Totalt 69 hvorav 52 representanter med stemmerett og ti tiltredende / varaer /
gjester.
Frammøteprosent: 47,7 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Er internasjonale tariffavtaler svaret på globaliseringen - hva kan vi lære av
nyorienteringen i europeisk fagbevegelse? Innledninger ved Per Østvold og Hallstein
Sjøvoll.
2. LO i Oslos internasjonale engasjement. Innledning ved Inger Lise Husøy.
3. LOs 100-årsjubileum. Innledning ved Marit Nybakk.

Mandag 22. mars 1999:
Tilstede: Totalt 65 hvorav 58 representanter med stemmerett og syv tiltredende / varaer /
gjester.
Frammøteprosent: 53,2 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. 1. mai 1999. Politisk grunnlag, paroler og talere.
2. Valg av valgkomité.
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Møter og arrangementer
19. juni 1998 - Regulering eller frislepp av arbeidsmarkedet?
Heldagskonferanse på Stratos med innledninger ved Ted Hanisch, Liv Undheim, Eli
Ljunggren, Egil Mongstad, Lise Løff og Paul Bjerke.
11. - 13. september 1998 - Mediakunnskap
Tredagers kurs for tillitsvalgte om media på Sørmarka. Temaer som ble gjennomgått var
hvordan media arbeider, hvordan nå fram (pressemeldinger), organisering av
pressekonferanse, intervjusituasjon (bl.a. TV) og kommunikasjon. I tillegg til forelesninger
ved Sigurd Allern og Øyvind Tjore var det lagt opp til gruppearbeid og praktiske øvelser.
13. oktober 1998 - Det store renteranet
Konferanse om renteøkningen, innstramning og overoppheting av økonomien KFUMs
møtelokaler. Stein Reegård, Halvard Bakke og Roar Eilertsen innledet, Arrangert i fellesskap
med Fellesforbundet region Oslo, Norsk Lærerlag, Oslo, Heismontørenes Fagforening og
Oslo Transportarbeiderforening.
15. oktober 1998 - Streik og demonstrasjon mot regjeringens forslag til budsjett 1999
Demonstrasjonstog gikk fra Youngstorget til Eidsvolls plass foran Stortinget hvor Yngve
Hågensen, Helga Hjetland, Magne Sognvoll og Randi Bjørgen holdt taler. I tillegg til LO
deltok Norsk Lærerlag, YS og AF i demonstrasjonen, som for øvrig hadde stor oppslutning.
16. november 1998 - Globalisering - utfordringer for fagbevegelsen
Heldagskonferanse i Håndverkeren Møtesenter. Temaer var arbeiderbevegelsens
internasjonale tradisjoner, norske bedrifters utenlandsetableringer, internasjonal handel og
menneskerettigheter, de multinasjonale selskapene, Chiappas og hvilke strategier
fagbevegelsen kan ha. Innledere var Harald Berntsen, Helge Ryggvik, Siri Bjerke, Asbjørn
Wahl, Espen Lauritzen. I tillegg deltok Rolf Utgård og Inger Lise Husøy i panelet som
avsluttet konferansen.
3. desember - Fritt fram for vikarbyråer?
Kveldskonferanse i Bygningsarbeidernes Hus om Blaalidutvalgets forslag om utleie av
arbeidskraft. Innleder var Paul Bjerke som presenterte DeFactos analyse av Blaalidutvalgets
forslag.
8. mars 1999 - Den internasjonale kvinnedagen
For tredje år på rad arrangerte LO i Oslo og Familie- og likestillingspolitisk utvalg en
markering av den internasjonale kvinnedagen i Folkets Hus. Rita Lekang holdt appell og tema
for markeringen var ”Sykelønnskutt og rettferdig kvinnepensjon”. Det var også servering og
ballonger til barna. Etter dette var det samling på Youngstorget for å delta i det etterfølgende
8. mars-toget.
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Medlemstjenester
LO i Oslo tilbyr alle LO-organiserte tilhørende Oslo juridisk rådgivning og sosialrådgivning.
Disse tjenestene er gratis for medlemmene.

Juridisk rådgivning
Den juridiske rådgivningen omfatter privatrettslige saker, bl.a. skilsmisse, arvesaker,
testamente, eiendoms- og husleiesaker og kontraktsforhold. 105 medlemmer har benyttet seg
av tilbudet i løpet av perioden. Rådgivningen gis av praktiserende advokater og består av en
gratis konsultasjon på en halv time.

Sosialrådgivning
Den sosiale rådgivningen omfatter informasjon og rådgivning i forhold til arbeidsledighet,
permisjon, trygdesaker, kontroll av saksbehandling fra det offentliges side, økonomisk
veiledning osv. Hjelpen blir gitt av sosionom og består av inntil en times konsultasjon. Fem
medlemmer har benyttet tilbudet.
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Deltakelse på div. konferanser
1. - 4. juli 1998 - Europeisk hovedstadskonferanse i Lisboa:
Kleiv Fiskvik, Eli Ljunggren, Kjell Finvåg og Inger Lise Husøy deltok.
23. - 26. august 1998 - Nordisk hovedstadskonferanse i Roskilde:
Eli Ljunggren deltok.
21. - 25. oktober 1998 - Konferanse for øst- og sentraleuropa:
Konferanse i Bukurest. Kleiv Fiskvik deltok.
13. - 15. november 1998 - Fagbevegelsen mot år 2000:
Konferanse i Trondheim. Kjell Finvåg deltok.
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Representasjon
LOs representantskap:
Leder Kleiv Fiskvik
Nestleder Eli Ljunggren

(NKF) representant
(HRAF) vararepresentant

LOs tilsynsutvalg for Oslo og Akershus:
Marit Nybakk
(NTL) representant
Kleiv Fiskvik
(NKF) vararepresentant
Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik
(NKF) representant
Sven Hugo Johansson (NGF) representant
Kristian Kristiansen
(FF)
representant
Per Klausen
(HK)
representant
Mari Sanden
(NKF) representant
Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad
(FF)
representant
Gerd Wensberg
(NKF) representant
Jorun Johansen
(HK)
vararepresentant
Reiner Valen
(HK)
vararepresentant
Linda Hertaas
(EL & IT) vara lærlingerepresentant
Lærlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kaare Fridén
(FF)
representant
Petter Vellesen
(FF)
vararepresentant
Distriktsrådet for Arbeidstilsynet:
Kjell Finvåg
(FF)
representant
Eli Ljunggren
(HRAF) vararepresentant.
Hellerud bydels næringsråd:
Tor Henrik Olsen
(NKIF) representant
Mona Marthinsen
(NKF) vararepresentant
AOFs fylkesutvalg for Oslo og Akershus:
Svend Petersen
(FF)
medlem
Alexander Kvedalen
(HK)
medlem
Ove Engevik
(FF)
varamedlem
Osloprosjekt om internkontroll og HMS:
Trude Johnsen
(NOF)
Arbeidsgruppe i UDI om integrering av innvandrere i arbeidslivet:
Trude Johnsen
(NOF)
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Fellesutvalget mot svart arbeid med NHO, fylkesskattekontoret, Skattedirektoratet,
likningskontoret og kemneretaten:
Bjørn Olav Nordhaug (HRAF)
Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Jørn Karlsen
(NAF)
Anne Finborud
(SL)
Tone Gjesdal
(NKF)
Vararepresentanter:
Kjell Brandal
(EL & IT)
Henning Strøm
(NTL)
Bjørn Jensen
(NGF)

LO i Oslos arbeidslivskyndige meddommerutvalg for Oslo fylke:
Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:
Sven Hugo Johansson
Annelise Nielsen
Ragnhild Viig Nielsen
Per Arne Salo
Kari Hauge
Tone Gjesdal
Randi Røvik
Åge Limbodal
Øyvind Blankvannsbråten
Thore Lauvsnes
Jan Ørnevik
Kjell Finvåg
Eva-Marie Brekkestø
Ruth Rasmussen
Georg Smefjell
Bente Løvaas
Trond Brandal
Sissel Bauch
Synnøve Skaug
Sverre Worum
Terje Kristiansen
Gørild Sæland
Gerd Øiahals

(NGF, bokbinder)
(HK, avdelingsleder)
(HK, informasjonsassistent)
(EL & IT, heismontør)
(NKF, barnepleier)
(NKF, personalsekretær)
(NKF, forbundssekretær)
(FF, distriktssekretær)
(FF, pensjonist)
(FF, industriarbeider)
(FF, organisasjonsmedarbeider)
(FF, sveiser)
(SL, lærer)
(NTL, førstekonsulent)
(NTL, førstekonsulent)
(NNN, industriarbeider)
(NMF, musiker)
(HK, pensjonist)
(HK, butikkmedarbeider)
(SL, pensjonist, faglærer)
(NNN, mekaniker)
(NTL, ligningsfunksjonær)
(NPF, overpostbetjent)
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Styrets arbeid
Styret:
Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter:
1998: 14. mai, 8. juni, 14. - 15. september (styrekonferanse på Halvorsbøle), 9. oktober, 9.
november og 14. desember.
1999: 11. januar, 8. februar, 1. mars, 8. mars og 12. april.
Styret har behandlet 83 saker.

Arbeidsutvalget:
Det har i perioden vært avholdt 12 arbeidsutvalgsmøter:
1998: 29. mai, 12. august, 4. september, 7. september, 5. oktober, 29. oktober, 29. november
og 14. desember.
1999: 6. januar, 5. februar, 1. mars og 6. april.
AU har behandlet 80 saker.
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Studieutvalgets arbeid
LO I OSLOS FAGSKOLE FOR TILLITSVALGTE.
VIRKSOMHETSPLAN HØSTEN 1998 OG VÅREN 1999
Fagskolen for tillitsvalgte i Oslo som LO i Oslo har drevet i 5 år er et ett-årig
faglig-politisk skoleringstiltak. Målet med Fagskolen er å behandle nasjonale og
internasjonale saksfelt, og vurdere/drøfte disse i relasjon til arbeiderbevegelsens
ideologi og verdimessige ståsted. Fagskolen legger vekt på å være et fagligpolitisk tilbud. Den organisasjonsmessige skoleringen ivaretas av forbund og
fagforeninger/klubber. Slike emner tas ikke inn i Fagskolens program.
Fagskolen starter med et helgeseminar på Rjukan hvor vi behandler
arbeiderbevegelsens historie, besøker Industriarbeidermuseet på Vemork som
kobles sammen med et foredrag av leder for LO i Tinn kommune. Videre
besøkes «Arbeiderbiblioteket» på Rjukan hvor arbeiderlitteraturen behandles
gjennom et foredrag av bibliotekets leder. Samlingene av politisk
arbeiderlitteratur besøkes.
Fagskolen fortsetter høst- og vårsemester med samlinger hver 14.dag. Hver
samling er på 2 1/2 time. Etter helgeseminaret på Rjukan 18.-20.september 1998
har temakveldene hver 14.dag hatt følgende emnebolker til behandling:
Bolk 1 Økonomi.
 Hva styrer norsk økonomi? Konkurranseevne - offentlige utgifter renteutvikling - press i økonomien og lønnsutvikling.
 Solidaritetsalternativet og de faglig-politiske konsekvensene i
lønnspolitikken.
 Industri- og finanspolitikkens forhold til statsbudsjettet - hvordan fungerer
det egentlig?
 Vår tida globalisering - økonomisk og politisk.
 Det kommunistiske manifest 150 år. Karl Marx kritikk av den kapitalistiske
økonomien. Er det et sosialistisk alternativ til det kapitalistiske samfunnet?
Bolk 2 Demokrati, etikk og moral i samfunnet.
 Demokratiets utvikling i Norge.
 Etikk for arbeiderbevegelsens politikere. Hvordan koble grepet mellom de
styrende og de styrte?
 solidariteten og fellesskapet i fagbevegelsen og det norske samfunnet i 1999
- vekst eller forfall?
 LOs arbeid for et økonomisk og politisk demokrati.
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 Er demokratiet og demokratiske rettigheter bare for nordmenn i det
flerkulturelle Norge?
Bolk 3 Arbeiderbevegelsens internasjonalisme.
 Hva er fagbevegelsens svar på turbokapitalismens globalisering av økonomi,
politikk og samfunnsmessige holdninger?
 Norge og EU - hva skjer?
 Internasjonalisme på hjemmebane - det flerkulturelle Norge og utfordringer
for fagbevegelsens tillitsvalgte på arbeidsplassen.
 Hvorfor går vi under røde faner? 1.mai - historie, tradisjon og fransk
fornyelse.
Fagskolen til LO i Oslo har i 1998 - 1999 28 deltakere. Alle er tillitsvalgte med
ledende tillitsverv i forbund, fagforeninger og klubber. De representerer både
privat og statlig/kommunal sektor.

Oslo, 25.februar 1999
STUDIEUTVALGET
Tore Larsen
Leder
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Internasjonalt utvalgs arbeid

18

Ungdomsutvalgets arbeid
Beretning for LOs Ungdomsutvalg i Oslo for perioden fra 1. mai 98
til 28. april 99.
Utvalget består av disse personene:
Henning Strøm
Steinar Hansgaard
Unni Ødegaard/ Stig Molvik
Torgrim Frøland
Kjersti Hvattum/ Svein Andre Holmen
Anne Haugom
Kristin Mulleng Sezer
Preben From
Nils Hagness
Anders H Arnetsen
Karin Johannessen

NTL
NKF
HRAF
FF
NPF
NKF
NGF
HK
NEKF/ EL&IT
NAF
AOF

-

leder

-

tiltredende

Møter:
Utvalget har i perioden avholdt 12 møter i perioden, hvorav det ene var en
planleggingskonferanse over to kvelder og ettermiddager. I tillegg er det avholdt flere møter i
de forskjellige arbeidsgruppene til utvalget.
Utvalget har gjennomført sine handlingsplaner for perioden!
Konferanser og kurs:
¾ Konferanse om ”Tidsklemme og kontantstøtte” med 30 deltakere og gode innledere.
¾ 2 Lærlingekonferanser med til sammen 45 deltakere.
¾ Kurset ”Spreng grenser” med 20 deltaker på Sørmarka. Meget vellykket.
¾ Ungdomskontaktkurs med 20 deltakere på Tjøme.
¾ Skolering til Sommerpatruljen med 10 deltakere.
Skoleaksjonen fra mai 98 til mai 99
Ungdomssekretæren med god hjelp av utvalget har i denne perioden beskt ca 1800 elever på
12 skoler. (Det er mer i vente mot skoleslutt.) Responsen på skolene er meget bra.
Sommerpatruljen 1998
Det var alt i alt en vellykket Sommerpatrulje som ble gjennomført. 28 personer fra 11
forbundsområder var med i patruljen. Patruljen bemannet en stand på Egertorget i 3 av
dagene. Det ble besøkt rundt 270 bedrifter, hvorav 22% var uten arbeidskontrakt. Dette endte
i 25 politianmeldelser og 39 tips til Arbeidstilsynet i Oslo. En av politianmeldelsene er pr dd
henlagt.
Vi fikk 6 direkte innmeldinger til LO i løpet av patruljen.
”JOBB & UTDANNING” – messa på Sjølyst
Utvalget hadde ansvaret for LOs standen på messa på Sjølyst. I samarbeid med Akershus
greide vi å bemanne standen godt alle dager. Resultatet ble ca 2000-2500 postkort til Kanal
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99 fra ungdommer. I tillegg fikk vi på messa eller rett i etterkant ca 20 direkte innmeldinger i
LO!
Utøya 98
Utvalget stilte med 3 medlemmer og ungdomssekretæren på Utøya-leiren i 98. Dette var den
første leiren LO virkelig satset på den faglige aktiviteten. Dette ga gode resultater og
fortsetter dette året.
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Familie- og likestillingspolitisk utvalg
Beretning for LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Oslo i
perioden fra 1. mai 98 til 28. april 99.
Utvalget består av følgende personer:
Sidsel Brantsæter
Jan Fredrik Nord
Kjersti Langseth
Trine Lise Sundnes
Tone Sand
Staale I Reiten
Karin Johannessen

HRAF
NKF
NNN
HK
DnP
NOF
AOF

-

leder
nestleder

-

tiltredende

Møter:
Utvalget har i perioden hatt 9 møter, hvorav det ene var en planleggingskonferanse over to
dager.
Konferanser og kurs:
¾ Konferansen ”Tidsklemme og kontantstøtte” med 30 deltakere og gode innledere.
¾ MOD-kurs – avlyst pga for få påmeldte.
¾ Nettverkskonferanse for kvinner med innvandrerbakgrunn – avlyst pga for få påmeldte.
¾ 8. mars arrangement med 74 deltakere og Rita Lekang som appellant.
Deltakelse på andre arrangement:
¾ ”Fagforeningskurs for kvinner” deltok Trude Johnsen.
¾ Landskonferansen for likestilling deltok Trude Johnsen.
¾ ”Boligpolitisk konferanse” deltok Sidsel Brantsæter.
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