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Innledning
Denne beretningen gjelder for perioden 10. april 2000 til 26. mars 2001.
LO i Oslo ble etter vedtak på kongressen i 1997 etablert som LO avdeling og erstattet
daværende Oslo Faglige Samorganisasjon. I følge kongressvedtaket godkjennes LOavdelingens vedtekter av LOs sekretariat etter innstilling fra LO i Oslo.
Alle sider ved LO i Oslos virksomhet ble i henhold til kongressvedtaket evaluert og behandlet
av Landsorganisasjonens representantskap i 1999. LO i Oslos status, slik den framkommer i
kongressvedtaket og i evalueringen i Landsorganisasjonens representantskap, er helt spesiell
som et organisasjonsledd i LO. Det økonomiske grunnlaget for driften er kontingent og et
tilskudd fra Landsorganisasjonen. Representantskapet i LO i Oslo vedtok den 20. nov 2000
en justering av kontingenten slik at det økonomiske grunnlaget for drift og aktiviteter er
sikret.
De nye budsjettrutinene med representantskapets behandling av estimert regnskap og
foreløpige budsjett for kommende år i nov./des. sikrer dessuten god styring av økonomien.
Dette innebærer at representantskapet 2 ganger årlig får innsyn i og kan gi retningslinjer for
virksomheten.
Styret og sekretariatet går fortløpende gjennom arbeidsoppgaver og saker som
representantskapet har pålagt styret å arbeide med. Sekretariatet er hjelpeorgan for styret og
de utvalg som styret har nedsatt. Utvalgenes beretninger er en del av denne beretningen.
Som beretningen viser arbeider LO i Oslo med et bredt spekter av faglige og politiske saker.
I følge vedtektene har LO i Oslo følgende oppgaver:
• Arbeide for at forbundenes avdelinger i Oslo samordner sin faglige og politiske
virksomhet
• Drive planmessig studie- og opplysningsarbeid ut fra de målsettinger som er trukket opp
av kongressen, sekretariatet og representantskapet
• Delta i den samfunnsmessige planleggingen av arbeids- og næringslivet
• Lede fellesarrangementer for forbundsområdene i Oslo og medvirke ved innsamlinger,
arrangere 1. mai og ellers møter av faglig art
• Oppnevne/velge representanter for fagbevegelsen i offentlige styrer, råd og utvalg,
innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg
• Drive privatrettslig juridisk og generell arbeidsrettslig og sosial rådgiving
• Bistå forbundsområder og fagforeninger ved utforming av pressemeldinger og
journalistkontakt, samfunnskontakt og informere om vedtak fattet i LO sentralt
• I forståelse med forbundsområdene gi fagforeningene råd ved forhandlinger og medvirke
til opprettelse av tariffavtaler
• Legge grunnlag for medlemsrekruttering, spesielt blant ungdom, skoleelever og studenter
• Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter
• Fremme forslag til representanter, samordne og fremme forslag til LOs kongress
• Engasjere seg i internasjonalt arbeid
Gi generell opplysning om kollektive forsikringsordninger.
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LO i Oslos oppbygging
- organisasjonsstruktur
LO i Oslo har pr. 16. februar 2001 totalt 119.036 medlemmer, hvorav 79.239 er yrkesaktive.
Til sammen 225 fagforeninger fra 24 forbundsområder er tilsluttet LO i Oslo.
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.

Kontingentøkning:
Fram til 1. april 2001 var kontingenten kr. 0,40 pr. yrkesaktive medlem pr. uke, som tilsvarer
kr. 5,20 pr. kvartal eller kr. 20,80 pr. år.
20. november 2000 vedtok representantskapet å øke kontingenten med kr. 0,10 pr.
yrkesaktive medlem pr. uke med virkning fra 1. april 2001. Dette tilsvarer kr. 6,50 pr. kvartal
og kr. 26,- pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komitéer
og utvalg:
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Kleiv Fiskvik
Nestleder:
Tone Opsahl
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg
Styremedlemmer: Kjetil Neskvern
Mari Sanden
Ulrich Vollmerhaus
Gerd Øiahals
Randi Waack
Georg Ovesen
Terje Fjellum
Sissel Hallem
Varamedlemmer: Steinar Hansgaard
Erik Hagen
Jan A. Klemetsen
Torbjørn Kristoffersen
Lill Sæther
Tiltredende:
Kari Hauge
Henning Strøm
Kjersti Langseth
Finn Hauge
Inger Lise Husøy
Tore Larsen
Nina Buer
Mohamed Ahssain

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

Arbeidsutvalget:
Leder:
Kleiv Fiskvik
Nestleder:
Tone Opsahl
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg

(NKF)
(NJF)
(FF)

Kontrollkomitéen:
Bjørn Gulbæk
Aase Marit Johansen
Laila Skoglund

Revisor:
Harald Karlsen

(EL & IT)
(HK)
(HRAF)

(LOs revisjonskontor)

Næringspolitisk utvalg (oppnevnt 25. august 2000):
Leder:
Kjell Finvåg
(FF)
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Medlemmer:

Ole Kristoffersen
Tone Opsahl
Erik Hagen
Sven Hugo Johansson
Kaare Sandegren

(NAF)
(NJF)
(NNN)
(NGF)
(NTL)

Internasjonalt utvalg (oppnevnt 25. august 2000):
Leder:
Inger Lise Husøy
(NTL)
Medlemmer:
Lasse Kristiansen
(NKF)
Svein Mortensen
(NGF)
Mirtha Compagnet
(FO)
Francisco Rasmijn
(EL&IT)
Randi Færevik
(NKF)
Vidar Birkeland
(HK)

Kulturutvalget (oppnevnt 25. august 2000):
Leder:
Nina Buer
(MF)
Medlemmer:
Hilde-Gunn Johnsen (NNN)
Lise Lotte Krebs
(NKF)
Bernd Starheim
(NKF)
Lill Sæther
(NTL)
Fredrik Wibe
(NGF)

Studieutvalget (oppnevnt 27. august 1999):
Leder:
Tore Larsen
(NKF)
Sekretær:
Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer:
Kristian Kristiansen (FF)
Toril Deildok
(NKF)
Sidsel Brantsæter
(HRAF)
Randi Waack
(NTL)

LOs ungdomsutvalg:
Leder:
Henning Strøm
Medlemmer:
Nils Hagness
Anne Haugom
Kristin Mulleng Sezer
Wenche Dalbo
Trond Finstad
Steinar Hansgaard

(NTL)
(EL&IT)
(NKF)
(NGF)
(NAF)
(NKF)
(NKF)

LOs familie- og likestillingspolitisk utvalg:
Leder:
Kjersti Langseth
(NNN)
Medlemmer:
Sidsel Brantsæter
(HRAF)
Jan Fredrik Nord
(NKF)
Tone Sand
(POSTKOM)
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Observatører:

Varamedlemmer:

Trine Lise Sundnes
(HK)
Framfylkingen i Oslo v/ Atle Sunde
AOFs avd.kontor Oslo/Akershus v/ Karin Johannessen
Norsk Folkehjelp
Staale I. Reiten
(NOF)
Mari Teigen
(NTL)
Unni Bierregaard Moe (NKF)
Rowena Teodicio
(NKF)
Eva Kate Jørgensen (NTL)

LOs fylkeskonferanse i Oslo:
Medlemmer:
Kleiv Fiskvik
(NKF)
Tone Opsahl
(NJF)
Kjell Finvåg
(FF)
Kjetil Neskvern
(HK)
Ulrich Vollmerhaus
(SL)
Gerd Øiahals
(POSTKOM)
Randi Waack
(NTL)
Georg Ovesen
(FF)
Terje Fjellum
(NGF)
Steinar Hansgaard
(NKF)
Sissel Hallem
(EL&IT)
Jan A. Klemetsen
(NAF)
Erik Hagen
(NNN)
Lill Sæther
(NTL)
Hallstein Murtnes
(NKF)
Wenche Sjøstrøm Jacobsen (HK)
Kristin Sundby
(NKF)
Berit Moen
(NTL)
Terje Skog
(EL&IT)
Liv Myhre
(HK)
Astrid Tjellaug
(NKF)
Ståle Torp
(HK)
Arne Halaas
(NKF)
Olaf Svorstøl
(NTL)
Svein Mortensen
(NGF)
Lasse Kristiansen
(NKF)
Marianne Wallestad
(FO)
Kjersti Langseth
(NNN)
Geir Jansen
(HK)
Boye Ullmann
(FF)
Toril Simonsen
(NTL)
Jan Edvard Monsrud
(NKF)
Evy Aina Røe
(NKF)
Stein Gulbrandsen
(NKF)
Sonja Lauritsen
(POSTKOM)
Erik Haglund
(FLT)
Øystein Eriksen
(HRAF)
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Anne Sofie Halvorsen
Jon Sigmund Løken
Torbjørn Kristoffersen
Varamedlemmer:
Roy Pedersen
Mona Martinsen
Kjell Næss
Anita Kristoffersen Solhaug
Niels Killi
Bodil Pettersen
Jan Smukkestad
Anne-Lise Vabø
Ingunn Martinsen
Alex Jessen
Sissel Ann Stokkedalen
Trond Finstad
Kristian Kristiansen
Bjørn Olav Nordhaug
Pål Aronsen
Sven Hugo Johansson
Tone Sand
Petter Vellesen
Gunnar Andersen
Anita Guldahl
Bjørn Bjørnsen
Geir Øines
Stein Måreng

(MF)
(POSTKOM)
(NTF)
(FF)
(NKF)
(NJF)
(NTL)
(NGF)
(NKF)
(POSTKOM)
(MF)
(HK)
(NAF)
(FO)
(NKF)
(FF)
(HRAF)
(NTF)
(NGF)
(POSTKOM)
(FF)
(NTL)
(NKF)
(NNN)
(NKF)
(FF)

Sekretariatet har bestått av:
Kleiv Fiskvik, leder
Ove Engevik, saksbehandler
Alexander Kvedalen, saksbehandler
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LO i Oslos representantskap
Antall representanter fordeles mellom forbundsområdene og bestemmes utfra hvor mange
yrkesaktive medlemmer det er i det enkelte forbundsområde i Oslo. Hvert forbundsområde
gis en representant for hvert
påbegynte femhundrede
medlem.
Utra medlemstallet
fordelt på forbundsområdene har forbundsområdene kunnet velge til
sammen 182 representanter.
I tillegg har styret 11
representanter. Dette gir til
sammen 193 plasser i
representantskapet. Men
noen områder har latt være
å velge inn representanter
slik at antall valgte repreFra representantskapsmøtet 20. november 2000 hvor
sentanter har vært lavere
finansministeren innledet om statsbudsjettet.
enn det som er mulig.
(Disse forbundsområdene er blitt gjort oppmerksom på at de har rett til å velge inn
representanter.)
LO i Oslos representantskap har i perioden bestått av fra 176 til 178 representanter valgt av
forbundsområdene og 11 fra styret, totalt mellom 187 til 189 stemmeberettigede. Årsaken til
variasjonene i antallet i løpet av perioden er at noen representanter har gått ut av
representantskapet uten å ha blitt erstattet med nye, og at et forbundsområde som ved
periodens begynnelse ikke hadde valgt noen representanter gjorde det på slutten av perioden.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte representanter og
vararepresentanter med stemmerett i forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 10. april 2000 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 125 hvorav 116 representanter med stemmerett, ni tiltredende og gjester og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 61,7 %.
Saker som var til behandling:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Styrets beretning for perioden 15. april 1999 - 10. april 2000
4. Regnskap for 1999
5. Forslag til årsmøtet; følgende 12 uttalelser ble vedtatt: Næringsliv og transport, Eie og drift
av helseinstitusjonene, Lov om inn- og utleie av arbeidskraft, Avvis Arntsenutvalget, Et
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nytt millennium - et nytt arbeidsliv, Gasskraftverk, Opphev dødsdommen over
kurderlederen Øcalan, Solidaritet med kvinner i Øst- og Sentral-Europa, Gjenoppbygging
på Balkan, Norge må opprette ambassade på Cuba, Opphev FNs økonomiske sanksjoner
mot Irak, og WTO.
6. Budsjett for 2000
7. Valg.

Mandag 29. mai 2000:
Tilstede: Totalt 99 hvorav 97 representanter med stemmerett, en innleder og en funksjonær.
Frammøteprosent: 51,6 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Arbeidslivsutvalgets (Colbjørnsenutvalget) innstilling, innledning ved LO-advokat Einar
Stueland.
2. Tariffrevisjonen 2000 - offentlig / privat sektor, Kleiv Fiskvik la fram saken og Sissel
Stokkedalen (FO) holdt appell.
3. Uttalelse om eiendomsforholdene og organisering og drift av olje og gass, Kleiv Fiskvik la
fram forslag til uttalelse.

Mandag 23. oktober 2000:
Tilstede: Totalt 92 hvorav 81 representanter med stemmerett, tre tiltredende, tre gjester, tre
innledere og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 43,3 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Den humanitære situasjonen i Irak, innledning ved Hans von Sponeck, tidligere FNkoordinator for Irak.
2. Eierstruktur / oppkjøp - lederkulturen i Norsk Næringsliv, opsjoner, fallskjermer, intriger
og maktkamp - hva bør gjøres. Innledninger ved Stein Stugu, konserntillitsvalgt i Orkla og
Rolf Utgård, konserntillitsvalgt i Kværner.
3. Kort orientering om renteaksjonen 2000, redegjørelse gitt av Kleiv Fiskvik.

Mandag 20. november 2000:
Tilstede: Totalt 79 hvorav 75 representanter med stemmerett, en gjest, en innleder og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 39,9 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Statsbudsjettet 2001, innledning ved finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
2. a) Foreløpig 2001-budsjett for LO i Oslo
b) Endring av vedtektenes §9 - kontingent, begge saker lagt fram av Kleiv Fiskvik.
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Mandag 29. januar 2001:
Tilstede: Totalt 97 hvorav 91 representanter med stemmerett, en tiltredende, tre innledere og
to funksjonærer.
Frammøteprosent: 48,4 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Sykefravær og uførepensjonering (Sandmannutvalget). Innledere: Ebba Wergeland,
Statens Arbeidstilsyn, Ivar Jørgensen, HSH og Rita Lekang, LO.
2. Valg av valgkomité.

Mandag 19. mars 2001:
Tilstede: Totalt 117 hvorav 113 representanter med stemmerett, to tiltredende og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 59,8 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Presentasjon av Framfylkingens aktivitetstilbud og organisasjon.
2. 1. mai 2001, politisk grunnlag, paroler og talere. Kleiv Fiskvik la fram styrets innstilling.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 50,8 %.
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Møter og arrangementer
29. mars - 3. mai 2000 - Datakurs internett
Dette var det siste kurset i en rekke på tre kurs om internett som ble avholdt i løpet av våren
2000. Kurset gikk over syv kvelder, og var fulltegnet med 14 deltakere.

1. mai 2000
Til tross for kjølig vær med regnskurer deltok ca 10.000 i LO i Oslos 1. mai arrangement på
Youngstorget med etterfølgende demonstrasjonstog. Med andre ord fortsatte også dette året
trenden med økt deltakelse på 1. mai-arrangementet. Årets hovedparole var Forsvar
velferdsstaten – kamp mot nedbygging og privatisering.
Hovedtaler var LO-leder Yngve Hågensen. Også Oddrun Remvik, leder av FO, og Eli
Ljunggren, nestleder
i Hotell- og restauarantarbeiderforbundet, holdt taler.
Før talene holdt
leder av AUF i
Oslo, Andreas
Halse, ungdomsappell og sto for
bekransningen av
pionerstauen.
Internasjonal appell
ble holdt ved
stortingsrepresentant og leder av LO
i Oslos internasjonale utvalg, Inger Lise Husøy.
I tillegg til tradisjonell janitsjarmusikk spilte salsaorkesteret Bacalao Projekt.
Etter demonstrasjonstoget ble tradisjonen med ungdomskonsert i Spikersuppa ført videre,
hvor noen tusen var innom. Her spilte bandene Ras Nas, Cheb Hocine, Tabasco Brothers og
Kustus. Dessuten var det danseoppvisning ved dansegruppene Somos Latinos og Capoeira na
Neve. LOs ungdomssekretær for Akershus, Mohamed Ahssain, holdt appell.

3. - 9. mai 2000 – Streik, storkonflikt på LO – NHO-området
Under streiken hadde LO i Oslo daglige informasjonsmøter for tillitsvalgte på kontoret. Det
var også planlagt et større streikemøte, men dette ble avlyst da streiken var over.

5. juni 2000 – LOs fylkeskonferanse for Oslo
Forslag om opprettelse av fylkesvise LO-avdelinger ble vedtatt foreslått overfor LOkongressen. I tillegg ble det nedsatt tre arbeidsgrupper for å jobbe med forslag til LOs
handlingsprogram, LOs organisasjon og vedtekter, og forslag til Hovedavtalen.
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19. august 2000 - Bred front mot nazismen
Omkring 15.000 mennesker var møtt fram på folkemøtet på Youngstorget for å vise sin avsky
mot nazismen. Bak arrangementet sto flere organisasjoner, deriblant Human-Etisk Forbund
og LO i Oslo som gjorde mye av det praktiske arbeidet.
Bakgrunnen for folkemøtet var den nynazistiske gruppen Boot Boys forsøk på å
gjennomføre en marsj i Oslos gater for å hedre minnet om nazisten Rudolf Hess, noe som
vakte sterke motreaksjoner.
Selv om det bare var en knapp uke tidligere at det ble bestemt å ha markeringen, var det
hele 134 organisasjoner og politiske partier som sluttet seg til markeringen. Ved at så mange
organisasjoner og 15.000 mennesker lot seg mobilisere på så kort tid, ble dette en kraftfull
manifestasjon av at nazismen ikke hører hjemme i vårt samfunn.
Det ble avholdt appeller ved Gunnar Stålsett, biskop i Oslo, Kleiv Fiskvik, leder av LO i
Oslo, Imre Hercz, holocaustoverlevende, Nadeem Butt, leder av Antirasistisk Senter, Asta
Busingye Lydersen, African Youth in Norway og Lars Gule, generalsekretær i Human-Etisk
Forbund.
Det var kulturelle innslag med dikt og sanger ved Peter Lindbæk, Lars Klevstrand, Carl
Morten Iversen og Bente Kahan. Åse Kleveland var konferansier.

31. august - 1. september 2000 – Nordisk hovedstadskonferanse
Det var med deltakere fra LO i Helsinki, Stor-København og Stockholm. Konferansen ble
avholdt i Folkets Hus. Yngve Hågensen åpnet konferansen gikk igjennom utfordringer for
nordisk fagbevegelse. Asbjørn Wahl presenterte aksjonen For velferdsstaten. Felles
utfordringer ble drøftet.

23. september 2000 – Arbeidskameratene våre, kulturarrangement
Kulturutvalget hadde et omfattende arrangement med seminar på Stratos og konsert på
Youngstorget. Se mer om dette under Kulturutvalgets beretning, side 29.

29. september 2000 – Møte med representanter fra regjeringen om renteog boligpolitikken i fbm. statsbudsjettet
Renteaksjonen 2000 og LO i Oslo var i møte med kommunal- og regionalminister Sylvia
Brustad, statssekretæren fra statsministerens kontor og politisk rådgiver for
Finansdepartementet om boligsituasjonen. Representantene for regjeringen lovte en kraftig
økning av rammene til Husbankens lånevirksomhet, at det skal bygges flere studentboliger og
utleieboliger, og at taket for vanlig boliglån heves. Også tilskuddsordninger som bostøtte ble
lovt styrket i budsjettet som skulle legges fram noen dager senere.
Bakgrunnen for møtet var Renteaksjonen og LO i Oslo krav om blant annet redusert
boligrente og tiltak for å bedre boligsituasjonen.

24. oktober 2000 – Åpent møte om sanksjonene mot Irak
Internasjonalt utvalg arrangerte åpent møte i Ingeniørenes Hus på FN-dagen om situasjonen i
Irak. Tidligere FN-koordinator Hans von Sponeck innledet. Se også Internasjonalt utvalgs
beretning, side 26.
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24. oktober - 5. desember 2000 - LO i Oslos fagskole
LO i Oslos studieutvalg har hvert år et kurstilbud for tillitsvalgte som går under navnet
Fagskolen. Her belyses flere samfunnsaktuelle emner og det gis også en innføring i
arbeiderbevegelsens historie.
Fagskolens temakvelder høsten 2000:
• 24. oktober - Omstilling og fleksibilisering, ved Gerd Liv Valla, nestleder i LO
• 7. november - Offentlig sektor som marked for privat kapital, styrker eller svekker dette
velferdsstaten? ved Asbjørn Wahl, fra aksjonen For velferdsstaten
• 22. november - Skal økonomien styre politikken - eller omvendt? Om lønn, priser, renter
og statsbudsjettet, ved Stein Reegård, sjeføkonom i LO
• 5. desember - Hva er, og hvor går EU? ved Jon Bingen, Europaprogrammet.

25. oktober 2000 – LOs fylkeskonferanse i Oslo
Foruten LOs sekretariat og forbundene, har LOs fylkeskonferanser rundt om i landet
forslagsrett til kongressen. Fylkeskonferansen i Oslo fremmet til sammen 52 forslag til LOs
30. ordinære kongress. To av disse forslagene ble behandlet og vedtatt på fylkeskonferansens
møte 5. juni.

5. desember 2000 - Konferanse om renta og boligpolitikken
Konferansen var et samarbeid mellom Renteaksjonen 2000 og LO i Oslo, og ble holdt på
"Stratos", Folketeaterbygningen.
Temaer som ble tatt opp var
situasjonen på boligmarkedet, den
økonomiske politikken og finans- og
pengepolitikken, og krav om at
boligrenta skal ut av markedet.
Innledere var Stein Reegård,
sjeføkonom i LO, Per Richard
Johansen, Statistisk Sentralbyrå,
Martin Mæland, konsernsjef i OBOS
og Sverre Bugge, statssekretær i
Kommunaldepartementet.

15. januar 2001 - Tillitsvalgtkonferansen 2001
Tillitsvalgte trenger mer tid, moderne utstyr og beskyttelse mot trakassering fra arbeids-giver
for å kunne gjøre en god jobb for arbeidstakere på arbeidsplassen. Dette kom fram under
tillitsvalgtkonferansen LO i Oslo arrangerte 15. januar 2001.
I alt deltok 160 tillitsvalgte på LO i Oslos konferanse, som er en del av LO-prosjektet.
Tillitsvalgtåret 2001 hvor det settes fokus på lokale tillitsvalgtes arbeidsforhold. Selv om det
er spennende, lærerikt og givende å være tillitsvalgt, er det også tøft.
Flere kunne fortelle om vanskeligere arbeidsforhold nå enn for noen år tilbake. I mange
bedrifter har det kommet inn nye ledere med en annen lederkultur som fokuserer på å
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maksimere fortjenesten og er mye mer aggressiv overfor tillitsvalgte og fagorganiserte.
Enkelte fortalte om gjentatt og til dels grov trakassering i et forsøk på å få den tillitsvalgte til
å slutte i bedriften, og mente at LO nå må bli flinkere og raskere til å slå ned på slik
trakassering.
Av andre tiltak for å bedre tillitsvalgtes arbeidsforhold ble det foreslått å innføre en
minstestandard i Hovedavtalen om tid
tillitsvalgte kan bruke til sitt arbeid. Også
frikjøp av tillitsvalgte ble foreslått.
I Hovedavtalen står det at tillitsvalgte har
krav på et låsbart skap og tilgang til telefon,
men det er også alt utstyr en kan kreve.
Dette er altfor dårlig i forhold til dagens
teknologiske hverdag, og mange tillitsvalgte
henger utstyrsmessig langt etter for å kunne
gjøre en god jobb.
Å øke kompetansen blant tillitsvalgte
gjennom kurs og skolering ble også trukket
fram som et viktig tiltak.

5. mars 2001 – LOs fylkeskonferanse i Oslo
Dette var det siste av i alt fire møter som fylkeskonferansen hadde foran LO-kongressen i mai
2001. På dette møtet ble LO i Oslos seks delegater med varaer valgt. Se under Representasjon
på side 21 for hvem som ble valgt.

5. mars 2001 – Konferanse om studiearbeid
17 tillitsvalgte deltok på konferansen som tok opp behovet for studiearbeid i foreningene.
Konferansen ble avholdt på Stratos og var arrangert i samarbeid med AOF.

www.lo-oslo.no – LO i Oslos egen hjemmeside
20. juli 2000 ble LO i Oslos hjemmeside på internett åpnet. I tillegg til at det er lagt ut ganske
mye informasjon om LO i Oslo, forsøkes det å oppdatere hjemmesiden med aktuelle saker det
jobbes med. Hjemmesiden har hatt ca. 3.000 treff (pr. 26. mars 2001) siden oppstarten.
Adressen er: www.lo-oslo.no.
Alle ved LO i Oslos kontor har i løpet av perioden fått egen e-postadresse.
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Juridisk rådgivning
LO i Oslo tilbyr alle LO-organiserte tilhørende Oslo juridisk rådgivning med advokat.
Rådgivningen omfatter privatrettslige saker, som eksempelvis skilsmisse, arvesaker,
testamente, eiendoms- og husleiesaker og kontraktsforhold. 97 medlemmer har fra 24. mars
2000 til 23. mars 2001 benyttet seg av tilbudet. Rådgivningen gis av praktiserende advokater
og består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time.
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Deltakelse på konferanser og i delegasjoner
3. - 13. juni 2000 – Delegasjonsreise til Midtøsten og Irak:
Inger Lise Husøy deltok.

8. - 12. august – Delegasjonsreise til Beograd:
Kleiv Fiskvik, Tone Opsahl og Kjell Finvåg besøkte SSB - Confederation of Autonomous
Unions of Belgrade. (Rapport er tilgjengelig på LO i Oslos kontor.)

14. - 15. september 2000 – Seminar om svart økonomi:
Tone Opsahl deltok.

24. november - 1. desember 2000 – delegasjonsreise til Cuba:
Kleiv Fiskvik og Tone Opsahl deltok i en delegasjon fra LOs internasjonale avdeling til CTC
(fagbevegelsen) i Cuba. (Rapport er tilgjengelig på LO i Oslos kontor.)

19. - 21. januar 2001 – Trondheimskonferansen
Erik Hagen og Randi Waack deltok.

10. - 11. februar 2001 – Konferansen ”Solidaritet 2001” i Bergen
Kjell Finvåg deltok.

Mottak av delegasjoner:
LO i Oslo har også mottatt flere delegasjoner, i samarbeid med LOs internasjonale avdeling,
fra blant annet Shanghai (mai 2000), fra Nord-Korea (21. - 23. september 2000) og Cuba
(februar 2001). LO i Oslo har fått invitasjoner til gjenbesøk fra flere.
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Representasjon
LOs representantskap:
Leder Kleiv Fiskvik
Tone Opsahl

(NKF)
(NJF)

representant
vararepresentant

LOs tilsynsutvalg for Oslo og Akershus:
Marit Nybakk
(NTL) representant
Kleiv Fiskvik
(NKF) vararepresentant

Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik
(NKF) representant
Tone Opsahl
(NJF)
representant
Kristian Kristiansen
(FF)
representant
Per Klausen
(HK)
representant
Mari Sanden
(NKF) representant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad
(FF)
representant
Gerd Wensberg
(NKF) vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kåre Thorkildsen
(FF)
representant
Petter Vellesen
(FF)
vararepresentant

Rådet for Arbeidstilsynet i Oslo:
Kjell Finvåg
(FF)
representant
Jan Klemetsen
(NAF) vararepresentant

AOFs fylkesutvalg for Oslo og Akershus:
Ove Engevik
(FF)
medlem
Torill Deildok
(NKF) medlem
Kristian Kristiansen
(FF)
varamedlem

Fellesutvalget mot svart arbeid med NHO, fylkesskattekontoret, Skattedirektoratet,
likningskontoret og kemneretaten:
Inger Lise Husøy
(NTL) medlem
Bjørn Olav Nordhaug (HRAF) medlem
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Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo, referansegruppe:
Fransisco Rasmijn
(EL&IT) medlem

Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Kleiv Fiskvik
(NKF) leder
Tone Gjesdal
(NKF) medlem
Anne Finborud
(SL)
medlem
Steinar Hansgaard
(NKF) varamedlem
Kristin Muleng Zeser (NGF) varamedlem
Henning Strøm
(NTL) varamedlem

Delegater valgt til LOs 30. ordinære kongress 5. - 11. mai 2001:
Kleiv Fiskvik (NKF), med Arne Halaas (NKF) som vara.
Tone Opsahl (NJF), med Geir Jansen (HK) som vara.
Kjell Finvåg (FF), med Terje Fjellum (NGF) som vara.
Randi Waack (NTL), med Lill Sæther (NTL) som vara.
Erik Hagen (NNN), med Kjersti Langseth (NNN) som vara.
Kristin Sundby (NKF), med Marianne Wallestad (FO) som vara.

LO i Oslos arbeidslivskyndige meddommerutvalg for Oslo fylke:
Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:
Randi Røvik
Kjell Finvåg
Gerd Øiahals
Gørild Sæland
Sven Hugo Johansson
Synnøve Skaug
Bente Løvaas
Per Arne Jensen Salo
Jan Ørnevik
Ruth Rasmussen
Grete Møistad Olsen
Jan Werner Hansen
Jorun Johansen
Bjørn Holm
Brit Østby
Trond Brandal
Ingunn Synøve Martinsen
Georg Smefjell
Marit Rønold
Øyvind Blankvannsbråten
Bjørg Osvik
Ronny Kristiansen
Aud B. Kristiansen
Geir Arne Seierstad

(NKF, forbundssekretær)
(FF, sveiser)
(POSTKOM, overpostbetjent)
(NTL, ligningsfunksjonær)
(NGF, bokbinder)
(HK, butikkmedarbeider)
(NNN, industriarbeider)
(EL & IT, heismontør)
(FF, organisasjonsmedarbeider)
(NTL, rådgiver)
(NKF, rådgiver)
(NTL, pensjonist)
(HK, regionssekretær)
(NKF, fagarbeider)
(EL & IT, systemkonsulent)
(MF, forbundssekretær / musiker)
(HK, salgsrådgiver)
(NTL, underdirektør)
(NKF, sekretær)
(FF, pensjonist)
(NTL, ingeniør)
(FF, spesialarbeider)
(NKF, togfører)
(HK, avdelingsleder)
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Torhild Hornslien
Geir Øines
Liv Torstensen
Anne Mette Eriksen
Kjetil Neskvern
Mona Martinsen
Terje Kristiansen
Kristian Kristiansen
Sverre Worum
Kari Hauge

(NTL, forbundssekretær)
(NKF, baseleder SFO)
(SL, lærer)
(FF, logistikkansvarlig)
(HK, regionssekretær)
(NKF, barnehageassistent)
(NNN, mekaniker)
(FF, spesialarbeider)
(SL, pensjonist)
(NKF, distriktssekretær)
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Styret og arbeidsutvalgets arbeid
Styret:
Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter:
2000: 8. mai, 29. mai, 24. – 25. august (styrekonferanse), 9. oktober, 6. november, 20.
november, 14. desember
2001: 8. januar, 29. januar, 26. februar, 7. mars og 26. mars.
Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til LO-kongressen, forslag til uttalelser i
representantskapet, høringssaker, kursvirksomhet, 1. mai, og organisatoriske saker som
budsjett og aktivitetsplan.

Arbeidsutvalget:
Det har i perioden vært avholdt fire arbeidsutvalgsmøter:
2000: 25. mai og 23. juni.
2001: 4. januar og 16. februar.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalget har hatt 1 møte i perioden.
Utvalget har bestått av:
Kjell Finvåg FF, Erik Hagen NNN, Sven Hugo Johansson NGF, Ole Kristoffersen NAF,
Tone Opsahl NJF, mens Kaare Sandegren har tiltrådt utvalget. Saksbehandler og sekretær er
Ove Engevik, LO i Oslo.
Innkomne saker har i hovedsak blitt håndtert av saksbehandler i LO i Oslo og leder for
utvalget i samarbeid med leder av LO i OSLO. Det har i denne perioden vært få konkrete
næringspolitiske saker til behandling, men man har i perioden fulgt opp arbeidet med
strategiske næringsspørsmål.
! Utvalget har i lengre tid arbeidet med Oslo Kommunes holdning til bygging av
midlertidige boliger for pendlere. Vi har hatt møte med vekslende næringsbyråder hvor vi
har bedt om fortgang i saksbehandlingen. I juni fikk vi henvendelse fra tillitsvalgte innen
Fellesforbundet som klaget på Oslo kommunes behandling av tilsvarende byggesaker.
Dette resulterte i et nytt møte med den da sittende næringsbyråd. Holdningen som
gjenspeiler seg er at hverken plan og bygningsetaten eller bydelene vil ha slike boenheter.
Mye bygger på fordommer mot pendlene bygningsarbeidere. Utvalget arbeider videre
med spørsmålet. Det er bl.a. nedsatt en arbeidsgruppe med tillitsvalgte fra bygg- og
anleggsbransjen for å utrede forslag til det videre arbeid.
! Utvalget har vært i kontakt med Næringsminister Grete Knudsen i forbindelse med
planleggingen av et erfaringsseminar om Lov om erverv av virksomhet (Den gamle
konsesjonsloven). Departementet arbeider for tiden med revisjon av loven hvor bla
forholdet til EØS-avtalen skal avklares og utvalget vil arrangere seminar på temaet til
høsten.
! Utvalget har håndtert konkrete saker i forbindelse med oppsigelser og nedleggelse av
bedrifter, herunder rådgivning til lokale tillitsvalgte som konfronteres med påtenkte
endringer i drifts/eierforhold.
! Det er også utarbeidet oversikt over støtteordninger i forbindelse med etablering og
eventuell videreføring av virksomhet.
Utvalget er representert i Rådgivningsgruppen for Etablererstipend i Oslo/Akershus ved
saksbehandler Ove Engevik.
for Næringspolitisk utvalg LO i OSLO
Kjell Finvåg,
leder
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Internasjonalt utvalg har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder:
Inger Lise Husøy
(NTL)
Medlemmer: Lasse Kristiansen
(NKF)
Svein Mortensen
(NGF)
Mirtha Compagnet (FO)
Francisco Rasmijn (EL&IT)
Randi Færevik
(NKF)
Vidar Birkeland
(HK)
Kari Hauge
(LOs distriktskontor Oslo/Akershus) til 25. august 2000
Sekretær:
Alexander Kvedalen (LO i Oslo).
Utvalget har i perioden hatt åtte møter. På noen av møtene har en gjest blitt invitert til å
snakke om et tema. Følgende har vært i utvalget:
5. mai 2000:
Kjetil Wilhelmsen, leder i Oslo og Omegn Amnesty, orienterte om
fagforeningsaksjonen og Amnestys arbeid.
18. august 2000:
Abu George, LOs internasjonale avdeling, innledet om situasjonen i
Irak.
21. september 2000: Carlos Camps, fra Cubansk institutt for vennskap mellom folkene,
innledet om Cubas kamp for fortsatt sosialisme og de økonomiske
omveltningene.
Til grunn for utvalgets arbeid ligger det en årlig aktivitetsplan. Noen av sakene det har vært
jobbet med i perioden er:
•

Boligprosjekt på Cuba i samarbeid med NKF Oslo / Akershus. Muligheten for økonomisk
støtte er tatt opp med UD og Norad, men ikke innvilget.

•

Kjøp av utstyr for avisredaksjon som representerer demokratiske krefter i Somaliland

•

Nordisk hovedstadskonferanse (31. august - 1. september 2000)

•

Forslag til LO-kongressen; Mer solidaritet med Øst- og Sentral-Europa; Gjenoppbygging
på Balkan; Norge må opprette ambassade på Cuba; Opphev FNs økonomiske sanksjoner
mot Irak; Demokratihjelp til Somaliland; Slett u-landsgjelda.

•

Uttalelser til støtte for venstreaktivister i Iran, at Oslo blir vennskapsby Ramallah i
Palestina og uttalelse hvor LO fordømmer overgrepene mot palestinerne.

•

Innmelding av LO i Oslo i Fellesutvalget for Palestina.

•

Innsamlingsaksjon til CTC’s kongress og diverse utstyr, foreløpig er kr. 10.000,oversendt.

I tillegg har utvalget hatt flere aktiviteter, se nærmere beskrivelse under.

Inger Lise Husøy er også innvalgt i Arbeidsutvalget i Fellesutvalget for Palestina og i
interimsstyret i Attac Norge.
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Aktiviteter:
9. - 19. september 2000 – Delegasjonsreise til Cuba
Delegasjonen besto av 12 faglige tillitsvalgte. Det var lagt opp til et omfattende program med
blant annet besøk hos CTC (fagbevegelsen) i Havana, besøk på arbeidsplasser og i
fagforeninger. For å øke forståelsen for landets historie var det blant annet omvisning på
Revolusjonsmuseet og Martin Luther King-senteret som blant annet driver med studier, kurs
osv. For å se nærmere på hvordan det cubanske samfunnet fungerer var det besøk på et
sykehus, i en CDR; Komité for forsvar av revolusjonen, som er lokale grupper som har
nærmiljømessige og sosiale funksjoner som eksempelvis barnevern, og møte med det
cubanske kvinneforbundet. Også et av Norsk Folkehjelps prosjekter ble besøkt. De
deltakende fikk også se en del av det rike kulturelle mangfoldet.
I løpet av oppholdet holdt Inger Lise Husøy et "Kvinner kan"-kurs for tillitsvalgte i CTC i
Havana, noe som vakte stor interesse.

23. - 28. september 2000 – Demonstrasjoner mot IMF og WB i Praha:
Utvalgsmedlem Randi Færevik deltok på demonstrasjonene mot IMF (Det internasjonale
Pengefondet) og WB (Verdensbanken) i Praha.

29. september - 1. oktober 2000 – Kvinner kan-kurs i Sofia, Bulgaria
Inger Lise Husøy avholdt Kvinner kan-kurs i Sofia i samarbeid med KNSB’s
kvinnekommisjon i Sofia.

24. oktober 2000 – Markering og åpent møte om sanksjonene mot Irak
Hans von Sponeck, tidligere FN-koordinator for FNs matvareprogram i Irak, innledet om
situasjonen i Irak og behovet for å oppheve FNs sanksjoner. Omkring 140 personer var
tilstede på møtet som ble holdt i Ingeniørenes Hus.
Dette var en bred markering LO i Oslo hadde i samarbeid med Fellesutvalget for Palestina,
Irakaksjonen, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Care Norge.
Utenriksministeren ble gjennom en felles uttalelse bedt om å oppheve de økonomiske
sanksjonene mot Irak da disse ikke virker etter hensikten, men i all hovedsak rammer den
uskyldige sivilbefolkningen. Blant annet er det dokumentert at det hver måned dør om lag 5 6.000 barn. Import av elementært medisinsk utstyr hindres, noe som rammer syke, gravide og
eldre. Spesielt ille er dette i forhold til lidelsene mange er påført på grunn av bruken av
uraniumholdig ammunisjon under Kuwait-krigen.
Dagen før innledet Hans von Sponeck om samme tema i LO i Oslos representantskap.

9. - 10. desember 2000 – Internasjonalt seminar
Dette helgekurset, som ble avholdt på Sørmarka studie- og konferansesenter, hadde et
omfattende program:
• Bare ung og egoistisk, eller…?, ved Henning Strøm, Ungdomsutvalget
• Norsk Folkehjelp - solidaritet i praksis, Halle Jørn Hansen, generalsekr. Norsk Folkehjelp
• LO i det internasjonale samfunnet, ved Terje Kalheim, LOs internasjonale avdeling
• Den humanitære katastrofen i Irak, ved Inger Lise Husøy, leder Internasjonalt utvalg
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•
•
•
•

Når sanksjoner ikke virker, erfaringer fra Balkan, ved Espen Barth Eide, statssekretær UD
Amnesty mot tortur, dødsstraff og "forsvinninger", Jon Peder Egænes, infosjef i Amnesty
Fred i Midtøsten - utopia?, ved Vidar Birkeland, Internasjonalt utvalg
Verdensbanken, IMF (Pengefondet) og WTO, ved Helene Bank, Aksjonen mot
markedsmakt og nestleder i Naturvernforbundet.
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Kulturutvalgets arbeid
Medlemmer av kulturutvalget:
Nina Buer, leder, MF
Lill Sæther, NTL
Hilde-Gunn Johnsen, NNN
Fredrik Wibe, NGF
Liselotte Krebs, NKF
Bernd Starheim, NKF
Møtevirksomhet:
Kulturutvalget gjennomført 20 møter i perioden.

Saker:
1. Mandag 15. mai, Kulturkveld på “31B”
Arbeidstittel: Kultur og fordelingspolitikk.
Kommentar:
Mandag15. mai gjennomførte kulturutvalget en Kulturkveld på “31B”, som er et
aktivitetssenter for mennesker med psykiske lidelser. Planlegging av programmet ble
utarbeidet i samarbeid med senteret, men i sin helhet dekket økonomisk av LO i Oslo. Målet
med arrangementet var å vise solidaritet med mennesker som av sosiale og økonomiske
årsaker i liten grad har mulighet til å benytte seg av det offentlige kulturtilbudet. Dette med
utgangspunkt i at de aller fleste kulturinstitusjoner har en overordna målsetting som sier noe
om at man ønsker å nå ut med tilbud til alle. Hvem er så alle? Hvor tilgjengelig er tilbudet til
grupper som av ulike sosiale årsaker har falt utenfor? De offentlige kulturforvaltningen har en
tjenesteytende funksjon overfor alle landets innbyggere, hvor alle er med på å bidra til å
opprettholde et offentlig kulturtilbud. Skal ikke da alle kunne forvente å få noe igjen? Det
handler om å bli inkludert i Velferdsstaten og ikke skape isolasjon rundt verken kultur som
samfunnsfaktor eller rundt mennesker som aller mest har behov for støtte og varme i en
vanskelig hverdag. En holdningsendring må til for å rive ned kunstige skillelinjer og fjerne
begrep som finkultur (helt avleggs etter vår vurdering).
Dette var noen av de problemstillingene vi ønsket å belyse på kulturkvelden.
Vi hadde invitert Ivar Brevik, forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning som
foredragsholder. Temaet for Breviks foredrag var Sosial ekskludering med utgangspunkt i
Utjevningsmeldinga. Ivar Brevik holdt et interessant og offensivt foredrag, hvor han åpnet for
innspill fra publikum underveis. Brukerne ved “31B” deltok aktivt med innspill ut fra egne
erfaringer. Spesielt gikk dette på økonomiske forhold som klart la begrensninger for
deltakelse
i f.eks. kulturelle opplevelser, da trygden knapt nok dekket utgifter til basale behov som
bolig, strøm og mat.
Etter Ivar Breviks foredrag hadde vi engasjert musikerne Stian Karstensen (trekkspill), Arve
Henriksen (trompet) og visesangeren Jørn Simen Øverli. Programmet bestod tekster/musikk
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av den russiske folkepoeten Vysotskij. Tre flotte fagorganiserte musikere som gav oss en
uforglemmelig opplevelse.
“31B” stod som arrangør ved salg av god mat og drikke. Kulturkvelden ble åpnet med
allsang!
Dessverre møtte ingen, utenom kulturutvalget og Aleksander Kvedalen, fra fagbevegelsen
fram. Rundt 15 personer møtte fra “31B”.
Budsjett: kr 5.000.

2. Studietur til Arbejdermuseet i København 10. - 12. august
Kommentar:
Rapport fra studietur til Arbejdermuseet i København ble utdelt til styrets
representanter på LO i Oslo´s Styrekonferanse august 2000.
Opprettelse av et Arbeidermuseum i Oslo er sendt inn som forslag fra LO i Oslo til
LO kongressen 2001.

3. Kulturarrangementet: Arbeidskameratene våre lørdag 23. september.
Program: Vedlagt
Kommentar:
Det har vært aktiv møtevirksomhet rundt planleggingen av arrangementet.
Arbeidsoppgavene har vært fordelt på utvalgets medlemmer, som i anledningen gjorde
en kjempejobb. Ikke minst arbeidet med å innhente økonomisk støtte til arrangementet
har tatt mye tid. Ove Engevik og Alexander Kvedalen har i tillegg bidratt svært positivt
i dette arbeidet. Alexander Kvedalen laget en flott plakat som var med på å gi arrangementet
en duft av profesjonalitet. Plakaten ble utsendt til alle fagforeningene i Oslo, og har derved
vært et viktig ledd i markedsføringen av arrangementet.
Vi hadde en avtale med Oslo-1000 år om en gjensidig hjelp til markedsføring av
arrangementet. Dette da Oslo-1000 år skulle ha et historisk opptog i forlengelsen av
vårt arrangement. Vi fulgte opp avtalen ved en synliggjøring av også Oslo-1000 års
arrangement på vår plakat, mens Oslo-1000 år droppet gjennomgående vårt arrangement
i annonsering og forhåndsomtale av sitt eget arrangement. Undertegnede har fulgt dette opp
overfor Oslo - 1000 år v/ Gro Balas. Utvalget er også kjent med at Ove Engevik har hatt en
samtale med Gro Balas om saken.
Gjennomføringen av arrangementet gikk bra. Rundt 15 personer møtte fram til seminar i
Stratos kl. 09.00. Gledelig var det at Kleiv Fiskvik ønsket velkommen på vegne av LO i Oslo.
To kvinner fra Kosovo og Pakistan solgte frokostretter til alle deltakerne, noe som var svært
kjærkomment. To lyrikere fra India leste egne dikt med påfølgende diskusjon om
minoritetskunstneres arbeidsmuligheter i Velferdsstaten. Diskusjonen var interessant og
kanskje nettopp det at vi var så få deltakere gjorde at mange torde ta ordet. Her burde vi ha
satt av mer tid. Aslam Ashan, kommunestyrerepr. for AP i Lørenskog kommune, hold et
engasjerende foredrag under temaet Sosial ekskludering. Forbundslederne i Norsk
Skuespillerforbund og Norsk Musikerforbund, Agnete Håland og Tore Nordvik fortalte i korte
trekk om krav til medlemsopptak i forbundene. Begge deltok dessuten aktivt i debatten.
Arrangementet ute ble i siste liten endret, da nestleder i LO Gerd Liv Valla
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dessverre meldte avbud. Hun hadde opprinnelig takket ja til å ønske velkommen samt
introdusere Åge Aleksandersen. Aleksandersen var noe oppgitt over et forholdsvis dårlig
frammøte, og var av den grunn ikke spesielt inspirert. Han gjennomførte bra og flere folk
kom til underveis for å høre på. SALSA Luison Y su sonora hadde det nok noe enklere. Flere
musikere i bandet gav et sterkt og svingende uttrykk fra scenen. Etterhvert kom mange til for
å høre på. Som en del av arrangementet hadde 4 billedkunstnere utstilling i Folkets Hus.
Konklusjon:
Planlegging og gjennomføring av et såpass stort arrangement er for omfattende for
kulturutvalget. Spesielt arbeidskrevende har det vært å skaffe inntekter til arrangementet.
Vi hadde 0 i kassa ved start, men fikk underveis inn støtte til sammen ca kr. 88.000 fra
foreninger, forbund, Norsk kulturråd, Oslo 100 år og Verdikommisjonen til arrangementet.
Tid til å etablere kontakt med foreninger, foredragsholdere og utøvere er viktig i forkant av et
arrangement. Dette hadde vi dessverre ikke nok tid til. Markedsføringen av arrangementet
overfor pressen ble ikke gjort.

4. Deltakelse på konferanse 6. november i regi av LO kommune:
Kultur er nyttig! Trenger vi en kulturlov?
Hilde-Gunn Johnsen og Nina Buer deltok på ovennevnte konferanse.
To viktige ble drøftet: 1. Øremerking til kunst- og kulturformål på Statsbudsjettet
2. Trenger vi en kulturlov?
Kommentar:
Kulturutvalget var ikke invitert til konferansen. Utrolig nok!
Dette på tross av diverse telefonsamtaler med AOF, som hadde ansvar
for utsendelse invitasjon og konferanse program. Konferansen var
interessant, men det blir for kort tid til å diskutere så store og aktuelle
saker på en dagskonferanse.

5. Forslag til LO´s kulturpris 2000
Kulturutvalget i LO i Oslo har sendt inn forslag på Oslo Filharmoniske Orkester som en
verdig mottaker av LO´s kulturpris for år 2000. Forslaget er godkjent av LO i Oslos styre.
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Studieutvalgets arbeid
Studieutvalget har i perioden bestått av:
Leder:
Tore Larsen
Sekretær:
Ulrich Vollmerhaus
Medlemmer:
Kristian Kristiansen
Toril Deildok
Sidsel Brantsæter
Randi Waack

(NKF)
(SL)
(FF)
(NKF)
(HRAF)
(NTL)

Utvalget har til sammen hatt fem møter:
9. mai 2000, 5. september 2000, 12. desember 2000, 8. januar 2001 og 26. februar 2001.

Aktiviteter:
29. mars - 3. mai 2000 - Datakurs internett
Dette var det siste kurset i en rekke på tre kurs om internett som ble avholdt i løpet av våren
2000. Kurset gikk over syv kvelder.

24. oktober - 5. desember 2000 - LO i Oslos fagskole
LO i Oslos studieutvalg har hvert år et kurstilbud for tillitsvalgte som går under navnet
Fagskolen. Her belyses flere samfunnsaktuelle emner og det gis også en innføring i
arbeiderbevegelsens historie.
Fagskolens temakvelder høsten 2000:
• 24. oktober - Omstilling og fleksibilisering, ved Gerd Liv Valla, nestleder i LO
• 7. november - Offentlig sektor som marked for privat kapital, styrker eller svekker dette
velferdsstaten? ved Asbjørn Wahl, fra aksjonen For velferdsstaten
• 22. november - Skal økonomien styre politikken - eller omvendt? Om lønn, priser, renter
og statsbudsjettet, ved Stein Reegård, sjeføkonom i LO
• 5. desember - Hva er, og hvor går EU? ved Jon Bingen, Europaprogrammet.
Tidligere år har Fagskolen blitt startet med en helgesamling på Rjukan, kalt ”Rjukanseminaret”. Dette ble sløyfet i 2000 av økonomiske årsaker; mesteparten av Studieutvalgets
midler ble brukt på datakursene på våren, og AOFs ordning med kortkurs-midler har opphørt.
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Ungdomsutvalgets arbeid
Beretning 1. januar - 31. desember 2000
Utvalgets sammensetning:
Leder:
Henning Strøm
Medlemmer:
Nils Hagness
Anne Haugom
Kristin Mulleng Sezer
Wenche Dalbo
Trond Finstad
Steinar Hansgaard

(NTL)
(EL&IT)
(NKF)
(NGF)
(NAF)
(NKF)
(NKF)

Utvalget har gjennomført 9 møter i tillegg til planlegging av Sommerpatruljen og andre
arbeidsgruppemøter.
Konferanser
1 lærlingkonferanse er gjennomført med til sammen 70 lærlinger påmeldt.
Ungdomskontaktkonferanse med 70 deltakere.
Julekonferanse for ungdomstillitsvalgte 70 deltakere.
Ungdomsutvalget i Samarbeid med LO i Oslo arrangerte et internasjonalt seminar 20
deltakere.
Utstillinger
For LO sentralt gjennomførte utvalget i Oslo i samarbeid med Akershus ”Jobb &
Utdanningsmessa” på Sjølyst. Det var 20 ungdommer fra utvalgene som sto på stand for LO.
Standen var meget godt besøkt.
Kurs
Det ble arrangert ungdomskontaktkurs i samarbeid med utvalget i Akershus med 40
deltakere, på Sanderstølen
Skoleinformatørkurs for 10 deltakere fra Oslo og Akershus
Sommerpatruljekurs for de deltakerne som ikke hadde vært med på Sommerpatruljen før. Ca
30 deltakere.
Det ble arrangert ungdomskonsert i Spikersuppa 1. mai.
LOs Sommerpatrulje i Oslo
Det var 40 deltakere fra 8 forbundsområder som var med i Sommerpatruljen i Oslo.
Det ble gjennomført ca 200 bedriftsbesøk. 70% hadde skriftlig arbeidskontrakt når vi kom.
Arbeidstilsynet ble koblet inn på de resterende uten kontrakter som valgte og ikke ordne opp i
saken..
Skoleaksjonen
Skoleaksjonen er et område hvor aktiviteten viser en klar økning fra året før. Informatørene
nådde ut til over 2000 elever i ca 75 klasser i Oslo. Det var først og fremst
ungdomssekretæren som gjennomførte disse skolebesøkene. Det er primært videregående
skoler som har blitt besøkt, men også noen ungdomsskoler ba om besøk.
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Familie- og likestillingspolitisk utvalg
Beretning 1. januar - 31. desember 2000
Utvalgets sammensetning:
Leder:
Kjersti Langseth
(NNN)
Medlemmer:
Sidsel Brantsæter
(HRAF)
Jan Fredrik Nord
(NKF)
Tone Sand
(POSTKOM)
Trine Lise Sundnes
(HK)
Observatører:
Framfylkingen i Oslo v/ Atle Sunde
AOFs avd.kontor Oslo/Akershus v/ Karin Johannessen
Norsk Folkehjelp
Varamedlemmer: Staale I. Reiten
(NOF)
Mari Teigen
(NTL)
Unni Bierregaard Moe (NKF)
Rowena Teodicio
(NKF)
Eva Kate Jørgensen (NTL)
Det er avholdt 8 møter i utvalget i løpet av året.
I samarbeid med LOs likestillingsavdeling gjennomførte utvalget et arrangement i forbindelse
med Kvinnedagen 8. mars. Her var det åpent hus og det møtte vel fram ca. 50 personer. Rita
Lekang, LO, holdt appell.
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