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Innledning
Denne beretningen gjelder for perioden 27. mars
2001 til 08. april 2002.
LO i Oslo ble etter vedtak på kongressen i 1997
etablert som LO avdeling og erstattet daværende
Oslo Faglige Samorganisasjon. I følge kongressvedtaket godkjennes LO- avdelingens 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, med
virkning fra 2. kvartal 2001, slik at det økonomiske
grunnlaget for drift og aktiviteter er sikret.
Budsjettrutinene er nå slik at representantskapet
behandler estimert regnskap og foreløpige budsjett
for kommende år i november / desember. Dette
sikrer en bedre styring av økonomien og innebærer
at representantskapet to 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
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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 myndighetet
• Fremme forslag til representanter, samordne og
fremme forslag til LOs kongress
• Engasjere seg i internasjonalt arbeidGi generell
opplysning om kollektive forsikringsordninger.

LO i Oslos oppbygging
- organisasjonsstruktur
LO i Oslo har pr. 6. mars 2002 totalt 114.039 medlemmer, hvorav 76.934 er yrkesaktive. Til sammen
230 fagforeninger fra 24 forbundsområder er tilsluttet LO i Oslo. Dette innebærer en nedgang på
2.305 betalende medlemmer i forhold til 16. februar
2001. Det er flere årsaker til reduksjonen. Endringer
i nærings- og bedriftsstrukturen i Oslo fører til at
Oslobedrifter flytter ut av byen. Enkelte forbundsområder har også nedgang i antall medlemmer,
men det er også noen områder som har økning.
LO sentralt har avsatt 18 mill. til medlemsverving i
2002. Det er gitt signaler om at en del av dette skal
brukes i Oslo. LO i Oslo skal samarbeide med LOs
organisasjonsavdeling om organiseringen av bruken

av disse midlene.
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
representantskaps-møtene. Til styremøtene innkalles styret, varamedlemmer, utvalgslederne, LOs
distrikts-sekretær 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:
Som nevnt foran, vedtok representantskapet 20.
november 2000 en kontingentøkning med virkning
fra fra 1. april 2001. Kontingenten er nå kr. 0,50 pr.
yrkesaktive medlem pr. uke, som tilsvarer kr. 6,50
pr. kvartal og kr. 26,- pr. år. Dette innebærer at full
virkning på årsbasis skjer i 2002.

På grunn av nedgangen i antall betalende medlemmer, nevnt foran, vil imidlertid kontingentøkningen
ikke få den virkning den var tiltenkt når den ble
vedtatt.
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Styresammensetning, utvalg osv.:
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Kleiv Fiskvik
Tone Opsahl
Kjell Finvåg
Kjetil Neskvern
Mari Sanden
Ulrich Vollmerhaus
Tone Sand
Randi Waack
Georg Ovesen
Terje Fjellum
Sissel Hallem
Arne Halaas
Erik Hagen
Jan A. Klemetsen
Torbjørn Kristoffersen
Lill Sæther
Kari Hauge
Henning Strøm
Kjersti Langseth
Finn Hauge
Inger Lise Husøy
Tore Larsen
Nina Buer
Liselotte Krebs
Mohamed Ahssain

Arbeidsutvalget:

Leder:
Kleiv Fiskvik (NKF)
Nestleder:
Tone Opsahl (NJF)
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (FF)

Revisor:

Harald Karlsen

(NKF)
(NJF)
(FF)
(HK)
(NKF)
(SL)
(Postkom)
(NTL) til 20. juni 2001
(FF)
(NGF)
(EL&IT)
(NKF) vara til 20. juni 2001, fast medlem etter dette
(NNN)
(NAF)
(NTF)
(NTL)
LOs distriktskontor Oslo / Akershus (NKF)
LOs Ungdomsutvalg (NTL) til 30. oktober 2001
LOs fam- og likestill.politisk utvalg (NNN)
AOF Oslo (EL & IT)
Internasjonalt utvalg (NTL)
Studieutvalget (NKF)
Kulturutvalget (MF) til 4. januar 2002
Kulturutvalget (NKF) fra 1. mars 2002
Ungdomssekretær (NKF) til 25. september 2001

Kontrollkomitéen:

Leder:
Bjørn Gulbæk
(EL & IT)
Medlem:
Aase Marit Johansen (HK)
Varamedlem: Hildur J. Aas
(HRAF)

(LOs revisjonskontor)

Utvalgene
Næringspolitisk utvalg

(oppnevnt 19. juni 2001):
Leder:
Kjell Finvåg
Medlemmer: Ole Kristoffersen
Tone Opsahl
Erik Hagen
Sven Hugo Johansson
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(FF)
(NAF)
(NJF)
(NNN)
(NGF)

Rolf Jørgensen
Thore Pettersen
Carsten Mogensen

(NLF)
(NNN)
(NNN)

Internasjonalt utvalg (oppnevnt 19. juni 2001):
Leder:
Inger Lise Husøy
Medlemmer: Svein Mortensen
Mirtha Compagnet
Francisco Rasmijn
Randi Færevik
Vidar Birkeland
Anita Guldahl
Michael John Tung
Steinar Pedersen
Siw Ellefsen

(NTL)
(NGF)
(FO)
(EL&IT)
(NKF)
(HK)
(NKF)
(NLF)
(NKF)
(NTL)

Kulturutvalget (oppnevnt 19. juni 2001):
Leder:

Nina Buer
(MF) trakk
seg fra utvalget 3. januar 2002
Medlemmer: Hilde-Gunn Johnsen (NNN)
Liselotte Krebs
(NKF) konstituert leder fra 1. mars 2002
Bernd Starheim
(NKF)
Lill Sæther
(NTL)
Fredrik Wibe
(NGF)
Wenche Fossen
(HK) fra 15.
august til 1. desember 2001

Studieutvalget (oppnevnt 19. juni 2001):

Leder:
Tore Larsen
(NKF)
Sekretær:
Ulrich Vollmerhaus
(SL)
Medlemmer: Toril Deildok
(NKF)
Sidsel Brantsæter
(HRAF)
Erlend Holst-Jensen (SL)
Dorthe Hellesø
(NTL)
Steinar Hansgaard
(NKF)
Karin Johannessen
(AOF Oslo)
tiltredende fra 1. mars 2002

LOs ungdomsutvalg:

Utvalget hadde følgende sammensetning fram til
LO-kongressen 5. - 11. mai 2001:
Leder:
Henning Strøm
(NTL)
Medlemmer: Nils Hagness
(EL&IT)
Anne Haugom
(NKF)
Kristin Mulleng Sezer (NGF)
Wenche Dalbo
(NAF)
Trond Finstad
(NKF)
Steinar Hansgaard
(NKF)
Nytt utvalg ble oppnevnt av LOs distriktskontor

Oslo / Akershus høsten 2001:
Leder:
Olav Andresen
Medlemmer: Anita Andresen
Ole Thomas Andresen
Kari Anne Eriksen
Tage Jønsson
Jeanette Andersen
Wenche Dalbo

(NKF)
(NKF)
(HK)
(NNN)
(NTF)
(NTL)
(NAF)

LOs familie- og likestillingspolitisk
utvalg i Oslo:

Utvalget hadde følgende sammensetning fram til
LO-kongressen 5. - 11. mai 2001:
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
AOF Oslo, Akershus og Buskerud v/
Karin Johannessen
Norsk Folkehjelp
Varamedl.: Staale I. Reiten
(NOF)
Mari Teigen
(NTL)
Unni Bierregaard Moe (NKF)
Rowena Teodicio
(NKF)
Eva Kate Jørgensen (NTL)
Nytt utvalg ble oppnevnt av LOs distriktskontor
Oslo / Akershus i mars 2002:
Leder:
Kjersti Langseth
(NNN)
Medlemmer: Ingri Bjørnevik
(NKF)
Evy Kristin Gjerde
(Postkom)
Marianne Wallestad (FO)
Toril Kristiansen
(NNN)
Varamedl.: Rowena Teidicio
(NKF)
Malak Pirkhezri
(NKF)
Mari Teigen
(NTL)
Unni Bierregaard Moe (NKF)

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2002:
Leder:
Tone Opsahl
Medlemmer: Arne Halaas
Bjørn Bjørnsen
Reidunn Wahl
Geir Gamborg Nielsen
Liv Thorstensen
Bjørn Halvorsen

(NJF)
(NKF)
(NNN)
(EL & IT)
(NAF)
(SL)
(NTL)
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LOs fylkeskonferanse i Oslo (til 11. mai
2001):
Medlemmer:
Kleiv Fiskvik
Tone Opsahl
Kjell Finvåg
Kjetil Neskvern
Ulrich Vollmerhaus
Gerd Øiahals
Randi Waack
Georg Ovesen
Terje Fjellum
Steinar Hansgaard
Sissel Hallem
Jan A. Klemetsen
Erik Hagen
Lill Sæther
Hallstein Murtnes
Wenche Sjøstrøm Jacobsen
Kristin Sundby
Berit Moen
Terje Skog
Liv Myhre
Astrid Tjellaug
Ståle Torp
Arne Halaas
Olaf Svorstøl
Svein Mortensen
Lasse Kristiansen
Marianne Wallestad
Kjersti Langseth
Geir Jansen
Boye Ullmann
Toril Simonsen
Jan Edvard Monsrud
Evy Aina Røe
Stein Gulbrandsen
Sonja Lauritsen
Erik Haglund
Øystein Eriksen
Anne Sofie Halvorsen
Jon Sigmund Løken
Torbjørn Kristoffersen
Varamedlemmer:
Roy Pedersen
Mona Martinsen
Kjell Næss
Anita Kristoffersen Solhaug
Niels Killi
Bodil Pettersen
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(NKF)
(NJF)
(FF)
(HK)
(SL)
(POSTKOM)
(NTL)
(FF)
(NGF)
(NKF)
(EL&IT)
(NAF)
(NNN)
(NTL)
(NKF)
(HK)
(NKF)
(NTL)
(EL&IT)
(HK)
(NKF)
(HK)
(NKF)
(NTL)
(NGF)
(NKF)
(FO)
(NNN)
(HK)
(FF)
(NTL)
(NKF)
(NKF)
(NKF)
(POSTKOM)
(FLT)
(HRAF)
(MF)
(POSTKOM)
(NTF)
(FF)
(NKF)
(NJF)
(NTL)
(NGF)
(NKF)

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

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

LO i Oslos delegater på LOs 30.
ordinære kongress 5. - 11. mai 2001:
1. Kleiv Fiskvik
2. Tone Opsahl
3. Kjell Finvåg
4. Randi Waack
5. Erik Hagen
6. Kristin Sundby
Varadelegater:
1. Arne Halaas
2. Geir Jansen
3. Terje Fjellum
4. Lill Sæther
5. Kjersti Langseth
6. Marianne Wallestad

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

(NKF)
(HK)
(NGF)
(NTL)
(NNN)
(FO)

Sekretariatet har bestått av:

Kleiv Fiskvik, leder
Ove Engevik, saksbehandler
Alexander Kvedalen, saksbehandler

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.
Representantskapet har i perioden bestått

av 170 valgte representanter og 11 fra styret, totalt
181 stemmeberrettigede.

Mandag 23. april 2001 - Årsmøte:

stemmerett, fem tiltredende og gjester, og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 43,6 %.

Tilstede: Totalt 114 hvorav 105 representanter
med stemmerett, sju tiltredende og gjester og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 58,0 %.
Saker som var til behandling:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Styrets beretning for perioden 10. april 2000 26. mars 2001
4. Regnskap for 2000
5. Forslag til årsmøtet; Mer rettferdig fordeling,
LO fordømmer overgrepene mot palestinerne,
Global rettferdighet og solidaritet, Den poli
tiske situasjonen - stortingsvalget 2001.
6. Budsjett for 2001
7. Valg.

Mandag 24. september 2001:

Tilstede: Totalt 97 hvorav 92 representanter med
stemmerett, tre tiltredende og gjester, og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 50,8 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Stortingsvalgresultatet. Hva nå - strategier
fremover. Uttalelse ble vedtatt.
2. Streiken ved D/S Louise.
3. Streik i Havna.
4. Oslo Sporveier, byråtets strategi for å splitte
Oslo Sporveier i fem selskaper og sette bussdriften ut på anbud.
5. Charleston five, orientering ved Kenneth Riley.

Mandag 29. oktober 2001:

Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under)
gjelder frammøtte med stemmerett i forhold til
totalt antall stemmeberettigede.

Følgende sak ble behandlet:
1. Faglige utfordringer - etter kongressen og
valget - foran tariffoppgjøret. Innledning ved
Gerd Liv Valla, leder LO.

Mandag 26. november 2001:

Tilstede: Totalt 56 hvorav 52 representanter med
stemmerett, to tiltredende, en innleder og en funksjonær.
Frammøteprosent: 28,7 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Framskrevet regnskap 2001 og foreløpig budsjett 2002 for LO i Oslo
2. Statsbudsjettet 2002. Uttalelse ble vedtatt.
3. Den utenrikspolitiske situasjonen. Innledning
ved Raymond Johansen. Brev om USAs krig
mot terror til statsministeren ble vedtatt.

Mandag 28. januar 2002:

Tilstede: Totalt 90 hvorav 84 representanter med
stemmerett, to tiltredende, to gjester, en innleder
og en funksjonær.
Frammøteprosent: 46,4 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Tariffpolitisk uttalelse, tariffoppgjøret 2002.
Innledning ved Turid Lilleheie, leder av NTL.
Uttalelse ble vedtatt.
2. Situasjonen i Argentina. Innledning ved Olaf
Svorstøl.

Tilstede: Totalt 86 hvorav 79 representanter med
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Mandag 25. februar 2002:

Tilstede: Totalt 75 hvorav 69 representanter med
stemmerett, to tiltredende, en gjest, en innleder og
to funksjonærer.
Frammøteprosent: 38,1 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Internasjonalt utvalg. Innledning ved Inger
Lise Husøy, leder Internasjonalt utvalg.
2. Tariffrevisjonen - konfliktberedskap - hva gjør
LO i Oslo? Diverse forberedte innlegg.
3. Valg av valgkomité til LO i Oslos årsmøte.

Mandag 18. mars 2002:

Tilstede: Totalt 76 hvorav 72 representanter med
stemmerett, to tiltredende og gjester, og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 39,8 %.
Følgende sak ble behandlet:
1. 1. mai 2002 politisk grunnlag, paroler og
talere.
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Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele
perioden har vært 43,6 %.

Møter og arrangementer
1. mai 2001 - Vellykket 1. mai i Oslo
LO i Oslos 1. mai-arrangement
på Youngstorget, med etterfølgende demonstrasjonstog, samlet
omkring 12.000 mennesker. Arrangementet var svært vellykket. Også
Oslo Bløtkakeligas noe uventede
bløtkakeangrep på Jagland ble tatt
med et smil.
Det var taler ved Aslak Sira
Myhre, leder av RV, Rolf Utgård,
konserntillitsvalgt ved Kværner
og Kristin Halvorsen, leder av
SV. Dagens hovedtale ble holdt av
Thorbjørn Jagland, leder av DNA.
Etter demonstrasjonstoget var
det konsert i Spikersuppa. Dette er
tredje gang at LO i Oslos ungdomsutvalg arrangerer 1. mai-konsert.
Noen tusen var innom i løpet av de
timene konserten holdt på. Bandene som var med
var D’Sound - D’Lay - Van Eijk - Crowtown - Zuma
- Organic - MadCon - Tee Productions - Portasound
- Floorknights - Farell - Dancing Youth. Konserten
var en del av 1. mai-aksjonen 2001 - Internasjonal
solidaritet med Afrika.
LO i Oslos hovedparole var For fellesskapet mot høyrepopulisme og markedsliberalisme. Øvrige
paroler var: Nei til avregulering og liberalistisk
modernisering! • Stopp salget av folkets eiendom!
• Forsvar sykelønnsordningen og pensjonsrettighetene! • Full sysselsetting - nei til økt ledighet! • Frie

forhandlinger! Ligg unna uravstemningene! • Sosial
boligbygging! Regulér markedet! • Nei til fristilling
- avvis sykehusreformen! • Nyfattigdommen - en
skam! Rettferdig fordeling! • Kamp mot nazisme
og rasisme! • Stans EU-tilpasningene! • Nei til EUdirektiv om anbud i kollektivtransporten! • Oljefondet: Investér i Norge for framtida! • Stopp Israels
okkupasjon og undertrykking! • Nei til stjernekrig ja til fortsatt atomnedrustning! • Nei til kvinnelønn!
Ja til likelønn! • En jobb til å leve med - en lønn til å
leve av!

5. - 11. mai 2002 - LO i Oslos deltakelse på LO-kongressen
LO i Oslo fremmet i alt 52 forslag til kongressen
under dagsordens pkt. 6 Vedtekter,
Pkt. 8. Prinsippielt handlingsprogram, pkt. 9 Hovedavtalene og pkt. 10 diverse forslag.
Samtlige delegater fra LO i Oslo hadde ordet
under kongressen. Forslagene fra LO i Oslo om
vesentlige endinger av LOs organisasjonsstruktur
og vedtektsendringer i samsvar med dette, for å
demokratisere organisasjonen, fikk ikke flertall,

men andre forslag om for eksempel internasjonale
spørsmål ble vedtatt. Samtlige forslag fra LO i
Oslo er lagt ut på LO i Oslos hjemmeside: www.looslo.no.
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11. - 14. juni 2001 - Streik ved Den spanske ambassaden
LO i Oslo bidro med praktisk hjelp i forbindelse
med streik ved den spanske ambassaden i Oslo.
Dette var en oppfølging av en tilsvarende strik i

slutten av februar samme år, men som ikke ga de
ønskede resultater. Det var tilsvarende streiker ved
flere av Spanias ambassader rundt om i verden.

15. august 2001 - Seminar om økonomisk politikk m.v.
LO i Oslo arrangerte i samarbeid med renteaksjonen
et seminar om økonomisk politikk, finans- og pengepolitikk og rente. Seminaret hadde 37 deltakere.

Innledere var Stein Reegård, sjefsøkonom i LO, Per
Richard Johansen og Roger Eilertsen fra forskingsstiftelsen DeFacto.

28. august 2001 - Valgmøte om rente- og finanspolitikken
Det åpne valgmøtet som ble avholdt i Folkets hus
hadde tittelen Må rentepolitikken være usosial? Innledere og paneldebattanter var stortingsrepresentant
og medlem av finanskomitéen Britt Hildeng (AP),

stortingsrepresentant og medlem av finanskomitéen
Øystein Djupedal (SV), og nr. 7 på Høyres stortingsliste Hans R. Kjæstad (H).

4. - 27. september 2001 - Streik ved restauranten D/S Louise
på Aker Brygge
Etter at de ansatte servitørene ved restauranten D/S Louise på
Aker Brygge organiserte seg i løpet av
våren 2001, ble det
reist krav om tariffavtale. Bakgrunnen
for kravet var en timelønn på 90 kroner, at
det ikke ble utbetalt
tillegg for ubekvem
arbeidstid eller overtid og at det ellers var
uforutsigbare og dårlige arbeidsforhold.
Det ble raskt klart at restauranten ikke ville
inngå noen tariffavtale, til tross for at restauranten
året før gikk med ti milioner kroner i overskudd. Da
riksmeklingsmannens forsøk på å løse konflikten
mislyktes varslet Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) at de vel 40 medlemmene ville bli
tatt ut i streik fra 4. september. Bedriftens ledelse
svarte på dette med trusler om å stenge hele restauranten. Samtidig forsøkte de å presse de ansatte til
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å skrive under på en “tariffavtale” som ledelsen
hadde laget. Denne var langt dårligere en HRAFs
tariffkrav på flere punkter, blant annet skulle det
ikke utbetales overtid noe som er lovstridig.
Omkring 40 fagforeninger møtte fram og viste
sin sympati ved streikens start 4. september på
Aker Brygge. Det ble avholdt flere fanemarkeringer
med appeller og underholdning i løpet av streiken.
Ettersom konflikten trakk ut ble det behov for flere

streikevakter. Mange tillitsvalgte fra fagforeninger
og klubber stilte opp og bidro til at streiken rammet
effektivt.
Ledelsen ved restauranten hadde sine egne metoder for å prøve å få slutt på streiken. Blant annet
truet de med å si opp samtlige ansatte og spurte om
de tillitsvalgte ville ha det på sin samvittighet at så
mange ville bli arbeidsledige. De gikk også ut
i media og påsto at de ansatte tjente mellom
400.000,- og 500.000,- kroner i året. LO i
Oslo mottok lønnsslipper som dokumenterte
at dette var langt fra sannheten. Brutto lønn
for en hel måned, med fast lønn og alle tillegg
inkludert, lå på om lag kroner 14.700,-.
Tre uker etter streikens begynnelse var
situasjonen fortsatt fastlåst og LO varslet at
det ville bli igangsatt en omfattende sympatistreik for å stoppe alle vareleveranser. Det
var gått 25 år siden forrige gang LO hadde
vært nødt til å gjøre noe tilsvarende.
Kl. 23.15 torsdag 27. september, etter 23
dager med streik, signerte endelig arbeids-

giver tariffavtalen og HRAFs lengste streik var
dermed vunnet.
LO i Oslo bidro med praktisk hjelp som å arrangere fanemarkeringene, skaffe streikevakter, holde
fagforeningene informert om utviklingen blant
annet gjennom flere artikler på hjemmesiden, og
lage en streikeavis.

21. september - 4. desember 2001 - Fagskolen 2001
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte som blant
annet tar opp temaer som arbeiderbeve-gelsens historie, endringer i avtaleverket, offentlig sektor, EU,
politisk økonomi og andre samfunnsaktuelle saker.
Fagskolen gjennomføres av Studieutvalget i LO i
Oslo.
Fagskolen startet med et seminar i København 21.
- 24. september hvor det bl.a. var besøk på Arbejdermuseet, Nord-Europas beste og mest anerkjente
museum for arbeiderbevegelsens historie og utvikling, og besøk hos dansk fagbevegelse. På båten
var det seminarer om arbeiderbevegelsens politiske
historie ved historiker Harald Berntsen.
Denne helgen ble etterfulgt av fem temakvelder fra
25. september til 4. desember. Følgende var tema for

kveldene:
· EU; historikk, i dag, Norge og utvidelsen, ved Jon
Bingen, leder av Europaprogrammet
· Avtaleverket - endringer og trusler, ved Jon Leirvaag, NTL
· Fornyelse av offentlig sektor, ved Boye Ullmann
· Er demokratiet bare for innfødte nordmenn? ved
Olav Halvorsen, lektor ved Rosenhoff voksenopplæringssenter
· Etter- og videreutdanning for voksne, ved Berit
Bergersen, AOF, tidl. statssekretær i KUF.
Det var med til sammen 28 deltakere fra ni forskjellige forbundsområder. Egenandelen var kr. 1.500,pr. deltaker.

10. oktober 2001 - Demonstrasjon mot nedleggelse av
Mosjøen Veveri
LO i Oslo engasjerte seg i støtte til Mosjøen og
Omland Los kamp mot nedleggelsen av Mosjøen
Veveri på flere måter. Blant annet ble det ordnet med
polititillatelser til demonstrasjoner og stilt lokaler til

disposisjon for møter. LO i Oslos leder holdt appell
i forbindelse med demonstrasjon utenfor Stortinget.
Kampen ble vunnet. Mosjøen Veveri ble ikke nedlagt.
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10. oktober 2001 - Nobelprisutdelingen - demonstrasjon
LO i Oslo benyttet den tradisjonelle demonstrasjonen som
er ment å hylle Nobelprisvinnerne til å delta i demonstrasjonstoget med paroler skrevet
på koreansk med krav til den
Sør-Koreanske presidenten og
Nobelprisvinneren Kim Dae
Jung om å løslate de fengslede
fagorganiserte og tillitsvalgte.
Bilder og omtale ble offentliggjort i koreanske aviser og på
hjemmesiden til den Sør-Koreanske Fagbevegelsen KCTU.

28. november 2001
- Demonstrasjon Ikke slakt Oslo Sporveier
Demonstrasjon mot byrådets forslag om å splitte
Oslo Sporveier i fem selskaper som skal selge og
kjøpe tjenester av hverandre. Det betyr flere titalls
millioner til moms og byråkrati i stedet for til kol-

lektivtransport. LO i Oslo bidro med praktisk arrangementshjelp for demonstrasjonen som var i Oslo
Rådhus borggård.

22. januar 2002 - Demonstrasjon mot
undertrykkelsen av fagbevegelsen i Korea
Protest utenfor den koreanske ambassaden i Oslo
mot de sør-koreanske myndighetenes behandling av

fagbevegelsen. Omkring 250 faglige aktivister ble
fengslet i 2001 og at 45 fagforeningsmedlemmer var
fremdeles holdt fengslet, også lederen av KCTU.
Karin Beate Theodorsen, nestleder for LOs
internasjonale avdeling og LO i Oslos leder Kleiv
Fiskvik holdt appeller.
I tillegg til demonstrajonen, som var en av mange
som ble holdt rundt om i verden, ble det overlevert
protestbrev fra LO.
Bilder og omtale ble vist på KCTUs hjemmeside
(koreansk LO) www.kctu.org.

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. Til
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sammen 111 medlemmer har fra 24. mars 2001 til
5. april 2002 benyttet seg av tilbudet. Rådgivningen
gis av praktiserende advokater og består av en gratis
konsultasjon på inntil en halv time.

Representasjon
LOs representantskap:

Leder Kleiv Fiskvik (NKF) representant
Tone Opsahl
(NJF) vararepresentant

LOs tilsynsutvalg for Oslo og Akershus:
Marit Nybakk
mai 2001
Kleiv Fiskvik
11. mai 2001

(NTL) representant til 11.

(NKF)
(NJF)
(FF)
(HK)
(NKF)

representant
representant
representant
representant
representant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad
Gerd Wensberg

(FF)
representant
(NKF) vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kåre Thorkildsen
Petter Vellesen

(FF)
(FF)

representant
vararepresentant

Rådet for Arbeidstilsynet i Oslo:
Kjell Finvåg
Jan Klemetsen

(FF)
representant
(NAF) vararepresentant

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

Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo,
referansegruppe:
Francisco Rasmijn

Inger Lise Husøy
(NTL)
Bjørn Olav Nordhaug (HRAF)

medlem
medlem

(NKF) vararepresentant til

Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik
Tone Opsahl
Kristian Kristiansen
Per Klausen
Mari Sanden

Fellesutvalget mot svart arbeid
med NHO, fylkesskattekontoret,
Skattedirektoratet, likningskontoret og
kemneretaten:

(EL&IT)

medlem

Representantskapet Yrkesskolenes
Hybelhus:
Kleiv Fiskvik
Tone Gjesdal
Anne Finborud
Steinar Hansgaard
Kristin Muleng Zeser
Henning Strøm

(NKF)
(NKF)
(SL)
(NKF)
(NGF)
(NTL)

leder
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem

Arbeidslivskyndige meddommerutvalg
for Oslo fylke:

Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo:
Randi Røvik
(NKF, forbundssekretær)
Kjell Finvåg
(FF, sveiser)
Gerd Øiahals
(POSTKOM, overpostbetjent)
Gørild Sæland
(NTL, ligningsfunksjonær)
Sven Hugo Johansson (NGF, bokbinder)
Synnøve Skaug
(HK, butikkmedarbeider)
Bente Løvaas
(NNN, industriarbeider)
Per Arne Jensen Salo (EL & IT, heismontør)
Jan Ørnevik
(FF, organisasjonsmedarbeider)
Ruth Rasmussen
(NTL, rådgiver)
Grete Møistad Olsen (NKF, rådgiver)
Jan Werner Hansen
(NTL, pensjonist)
Jorun Johansen
(HK, regionssekretær)
Bjørn Holm
(NKF, fagarbeider)
Brit Østby
(EL & IT, systemkonsulent)
Trond Brandal
(MF, forbundssekretær /
musiker)
Ingunn Synøve Martinsen (HK, salgsrådgiver)
Georg Smefjell
(NTL, underdirektør)
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Marit Rønold
(NKF, sekretær)
Øyvind Blankvannsbråten (FF, pensjonist)
Bjørg Osvik
(NTL, ingeniør)
Ronny Kristiansen
(FF, spesialarbeider)
Aud B. Kristiansen
(NKF, togfører)
Geir Arne Seierstad
(HK, avdelingsleder)
Torhild Hornslien
(NTL, forbundssekretær)
Geir Øines
(NKF, baseleder SFO)

Liv Torstensen
Anne Mette Eriksen
Kjetil Neskvern
Mona Martinsen
Terje Kristiansen
Kristian Kristiansen
Sverre Worum
Kari Hauge

(SL, lærer)
(FF, logistikkansvarlig)
(HK, regionssekretær)
(NKF, barnehageassistent)
(NNN, mekaniker)
(FF, spesialarbeider)
(SL, pensjonist)
(NKF, distriktssekretær)

Deltakelse på konferanser og
i delegasjoner
LO i Oslo har i perioden mottatt delegasjoner fra
Cubansk LO og fra LO i Shanghai.
Etter invitasjon fra LO i Shanghai besøkte en delegasjon fra LO i Oslo Kina 30. mars - 7. april 2001.
Delegasjonen bestod av Kleiv Fiskvik, leder, Tone
Opsahl, nestleder, Kjell Finvåg, økonomiansvarlig
og leder av Oslo Jern og Metall, Erik Hagen, styremedlem og leder av Vin- og Brennevinarbeidernes
Forening, Inger Lise Husøy, internasjonal leder og
Tore Larsen, studieleder.
I mai 2001 mottok LO i Oslo en delegasjon fra
Cubansk LO (CTC) som var invitert av LOs internasjonale avdeling. I september 2001 ble det mottatt
en delegasjon fra LO i Shanghai (SMTUC).

LO i Oslo vedtok å sende en delegasjon til den
europeiske hovedstadskonfeeransen i Berlin 5.-8.
september 2001. Kleiv Fiskvik og Tone Opsahl
deltok. Referat og innlegg fra konferansen er lagt ut
på inteernet www.ectuc.de.
I den årlige nordiske hovedtadskonferansen som i
2001 ble holdt i Stockholm, deltok Kjetil Neskvern
og Lill Sæther. Det er utarbeidet rapport fra konferansen.
Trondheimkonferansen 22. - 24 februar 2002: Kjetil
Neskvern og Kleiv Fiskvik deltok.
Det er utarbeidet rapport fra konferansen.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 15 styremøter.
2001: 23. april , 21. mai, 18. - 19. juni (styrekonferanse), 3. september, 24. september, 29. oktober, 12.
november, 26. november og 17. desember
2002: 14. januar, 28. januar, 4. februar, 4. mars, 6.
mars og 8. april.

Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til
uttalelser i representantskapet, høringssaker, kursvirksomhet, 1. mai, og organisatoriske saker som
budsjett og aktivitetsplan.

www.lo-oslo.no - LO i Oslos egen hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har siden 26.
mars 2001 og fram til 8. april 2002 hatt ca. 3.800
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treff. Adressen er: www.lo-oslo.no.

Utvalgenes beretninger:
Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning:
Leder:
Kjell Finvåg
Medlemmer: Ole Kristoffersen
Tone Opsahl
Erik Hagen
Sven Hugo Johansson
Rolf Jørgensen
Thore Pettersen
Carsten Mogensen

(FF)
(NAF)
(NJF)
(NNN)
(NGF)
(NLF)
(NNN)
(NNN)

Næringsutvalget har i 2002 ikke hatt noen saker
av en slik karakter at det har vært nødvendig med

møter. Vi har heller ikke fått saker som høringsinstans. Næringspolitiske saker er i perioden ivaretatt
av styret.
I Oslo utgjør tomteverdien og ønsket om boligfortetting er en trussel for industri og servicearbeidsplasser. Havna, Lodalen, Ensjø og Økern er områder
som er utsatt for omregulering til boligformål.
Dette vil få konsekvenser for arbeidsplassene og vil
nødvendiggjøre et engasjement fra LO i Oslo.

Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning:
Leder:
Inger Lise Husøy
Medlemmer: Svein Mortensen
Mirtha Compagnet
Francisco Rasmijn
Randi Færevik
Vidar Birkeland
Anita Guldahl
Michael John Tung
Steinar Pedersen
Siw Ellefsen
Sekretær:
Alexander Kvedalen

(NTL)
(NGF)
(FO)
(EL&IT)
(NKF)
(HK)
(NKF)
(NLF)
(NKF)
(NTL)
(LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt ni møter. I 2001: 20.
april, 18. mai, 21. juni, 7. september, 28. september
og 30. november. I 2002: 25. januar, 22. februar
og 15. mars hvor Øystein Gudim fra LOs internasjonale avdeling innledet om LOs internasjonale
arbeid.
Utvalget har blant annet arbeidet med saker som:
• forbrukerboikott av israelske varer hvor oppfordring om dette er sendt fagforeningene
• samarbeidet med EL & IT sentrale enheter i Telenor om et dataprosjekt i Havana. Det er i den forbindelse tatt initiativ til en innsamlingsaksjon for å
finansiere prosjektet

• Kvinner kan-kurs i den bulgarske fagbevegelsen
KNSB i Sofia
Utvalget var representert ved Randi Færevik på
demonstrasjonen mot EUs toppmøte i Gøteborg
juni 2001.
Inger Lise Husøy deltok på Palestina-konferanse i
regi av LO 30. november 2001.
Steinar Pedersen overtok etter Inger Lise Husøy i
styret for Fellesutvalget for Palestina. Inger Lise
Husøy er medlem av representantskapet.
Utvalget har fremmet flere forslag til uttalelser
overfor styret, bl.a. om Midtøsten samt forslag om
å opprette et innvandrerutvalg. Det er også sendt
brev til Utenriksdepartementet om å øke bistanden
til Nord-Korea som i flere år har vært rammet av
store ødeleggelser og sultkatastrofe.
Delegasjonsbesøk på Cuba
Francisco Rasmijn, Mirtha Compagnet og Inger
Lise Husøy besøkte fagbevegelsen på Cuba høsten
2001 og hadde en rekke møter med lokale fagforeninger og vår samarbeidspartner CTC i Havana.
Inger Lise Husøy representerte LOs internasjonale
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avdeling på et likestillingsseminar.

Aktiviteter:
9. mai 2001 - Cuba - 40 år som sosialistisk republikk
Møte om Cuba hvor tema var i hvilken retning Cuba
nå går og hva som skjer framover. Francisco Duràn
Harvey, nestleder i cubansk fagbevegelse (CTC),
innledet. Møtet ble holdt på Stortinget.
21. mai - Attac
Åpent møte om Attac Norge hvor Inger Lise Husøy
og Lars Johnsen, Attacs interimsstyre, innledet om
Attac, Rolf Utgård, konserntillitsvalgt Kværner,
innledet om spekulasjonsøkonomien og Helene
Bank fra Aksjonen mot markedsmakt innledet om
WTO, IMF og Verdensbanken. Møtet ble holdt på
Stratos.
15. november 2001 - Brennpunkt Midtøsten
Seminar om situasjonen i Midtøsten, avholdt på
Stratos. Innledere var Ebba Wergeland, forsker,
Trine Lie Larsen, leder av Fellesutvalget for Pales-

tina og Egil Mongstad, Tømrer og Snekkernes Fagforening.
21. mars 2002 - Demonstrasjon for fred i Midtøsten
På bakgrunn av de økende israelske krigshandlingene mot palestinerne tok flere organisasjoner initiativet til en stor markering på Youngstorget med
etterfølgende fakkeltog.
20. mars - 8. mai 2002 - Studiering om internasjonal politikk
15 personer har meldt seg på til studieringen om
internasjonal politikk som går over fire kvelder.
Temaene er:
• 20. mars: Cuba ved Inger Lise Husøy, leder av
Internasjonalt utvalg
• 10. april: Brennpunkt Midtøsten ved Kjell Bygstad, Palestinagruppene i Norge
• 24. april: Terrorisme ved Henrik Thune, Norsk
Utenrikspolitisk Institutt
• 8. mai: Attac ved Roy Pedersen, tidligere med i
Attac-styret.

Kulturutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning:
Nina Buer, leder, MF. Trukket seg januar 2002
Hilde-Gunn Johnsen, NNN
Liselotte Krebs, NKF. Leder fra mars 2002
Bernd Starheim, NKF
Fredrik Wibe, NGF
Wenche Fossen. Fra 19. juni til desember 2001.
Det foreligger protokoller for 8 møter.
Av saker som er behandlet:
Stortingsvalget. Utvalgets medlemmer skrev forskjellige innlegg til aviser, men det kom ikke inn.
Seminar. Kulturutvalget arbeidet senhøstes med
et seminar om hersketeknikker. Det ble stoppet av
styret i LO, Oslo fordi det økonomiske grunnlaget
var for svakt.
Akustikken i Oslo konserthus er svært dårlig og
utvalget har hatt samtaler med tillitsvalgte i Oslo
Filharmoniske Orkester dessangående. Konklusjon:
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Dette ligger uten for utvalgets mandat.
Nordic Black Theatre. Vi ønsket kontakt med dem
for å høre om de ønsket drahjelp til budsjettet, men
leder for Nordic Black ringte aldri tilbake.
Utvalget har prøvet å følge opp tanken om et
museum for arbeiderkultur og leder Nina Buer
reiste derfor til kulturkonferansen Emigration,
Work and Identity i København 21.-23. november.
(Se eget referat)
Utvalgets arbeid har vært preget av usikkerhet om
hvordan styret og de lokale fagforeningene ønsker
å bruke oss. Utvalget ønsker kontakt med de andre
utvalgene under styret i LO, Oslo, med det sentrale
kulturutvalget i LO og kulturutvalg i de andre fylkene for å drøfte eventuelt samarbeid og utveksle
ideer.
Vi ønsker å få dette samaarbeidet og samarbeid
med styret i Oslo i faste former i løpet av 2002.

Studieutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning:
Leder:
Tore Larsen
(NKF)
Sekretær:
Ulrich Vollmerhaus
(SL)
Medlemmer: Toril Deildok
(NKF)
Sidsel Brantsæter
(HRAF)
Erlend Holst-Jensen
(SL)
Dorthe Hellesø
(NTL)
Steinar Hansgaard
(NKF)
Karin Johannessen
(AOF Oslo)
tiltredende fra 1. mars 2002
Utvalget har hatt ni møter i perioden.
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte som blant
annet tar opp temaer som arbeiderbeve-gelsens
historie, endringer i avtaleverket, offentlig sektor,
EU, politisk økonomi og andre samfunnsaktuelle
saker. Fagskolen gjennomføres av Studieutvalget i
LO i Oslo.
Fagskolen startet med et seminar i København

21. - 24. september hvor det bl.a. var besøk på Arbejdermuseet, Nord-Europas beste og mest anerkjente
museum for arbeiderbevegelsens historie og utvikling, og besøk hos dansk fagbevegelse. På båten
var det seminarer om arbeiderbevegelsens politiske
historie ved historiker Harald Berntsen.
Denne helgen ble etterfulgt av fem temakvelder fra
25. september til 4. desember. Følgende var tema for
kveldene:
• EU; historikk, i dag, Norge og utvidelsen, ved Jon
Bingen, leder av Europaprogrammet
• Avtaleverket - endringer og trusler, ved Jon Leirvaag, NTL
• Fornyelse av offentlig sektor, ved Boye Ullmann
• Er demokratiet bare for innfødte nordmenn? ved
Olav Halvorsen, lektor ved Rosenhoff voksenopplæringssenter
• Etter- og videreutdanning for voksne, ved Berit
Bergersen, AOF, tidl. statssekretær i KUF.
Det var med til sammen 28 deltakere fra ni forskjellige forbundsområder. Egenandelen var kr.
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