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Innledning
Denne beretningen gjelder for perioden 08.april 2002 til 07. april 2003.
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 27. jan 2003 en
justering av kontingenten, med virkning fra 3. kvartal 2003, 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. Regnskapet og det endelige budsjettet blir
behandlet i årsmøtet. 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 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.
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LO i Oslos oppbygging
- organisasjonsstruktur
LO i Oslo har pr. 1. mars 2003 totalt 109.846 medlemmer, hvorav 74.879 er yrkesaktive. Til
sammen 217 fagforeninger fra 23 forbundsområder er tilsluttet LO i Oslo. Dette er en
nedgang på 2.055 betalende medlemmer i forhold til 6. mars 2002. Årsaken til nedgangen i
Medlemstallet er først og fremst utflytting av bedrifter fra 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:
Kontingenten er kr. 0.50 pr. yrkesaktive medlem pr. uke, som tilsvarer kr. 6,50 pr. kvartal og
kr. 26,- pr. år. Representantskapet vedtok den 27. januar 2003 en kontingentøkning på 15 øre
pr. uke pr. betalende medlem med virkning fra tredje kvartal 2003. Det ble samtidig vedtatt at
fra og med 2004 reguleres kontingenten årlig i samsvar med resultatet av lønnsutviklingen på
basis av lønnsstatistikken fra de tekniske beregningsutvalg.
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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
Kristin Sundby
Ulrich Vollmerhaus
Tone Sand
Lill Sæther
Georg Ovesen
Terje Fjellum
Sissel Hallem
Varamedlemmer: Arne Halaas
Erik Hagen
Jan A. Klemetsen
Torbjørn Kristoffersen
Rigmor Hogstad
Tiltredende:
Kari Hauge
Olav Andresen
Kjersti Langseth
Finn Hauge
Inger Lise Husøy
Tore Larsen
Liselotte Krebs
Mohamed Ahssain

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

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

(NKF)
(NJF)
(FF)

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

Revisor:
Harald Karlsen

(LOs revisjonskontor)

Studieutvalget (oppnevnt 6. juni 2002):
Leder:
Tore Larsen

(NKF)
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Sekretær:
Medlemmer:

Ulrich Vollmerhaus
Toril Deildok
Sidsel Brantsæter
Erlend Holst-Jensen
Thomas Sandvik
Steinar Hansgaard
Wenche Sandum
Karin Johannessen

(SL)
(NKF)
(HRAF)
(SL)
(NTL) Trakk seg 14. januar 2003 p.g.a. valgt til
forbundssekretær i NTL
(NKF)
(NNN)
(som tiltredende fra AOF Oslo)

Internasjonalt utvalg (oppnevnt 6. juni 2002):
Leder:
Inger Lise Husøy
(NTL)
Medlemmer:
Svein Mortensen
(NGF)
Mirtha Compagnet
(FO)
Francisco Rasmijn
(EL&IT)
Randi Færevik
(NKF)
Dag Tønder
(NTF)
Anita Guldahl
(NKF)
Michael John Tung
(NLF)
Steinar Pedersen
(NKF) Trakk seg i august 2002 av helsemessige
årsaker
Lill Sæther
(NTL)

Kulturutvalget (oppnevnt 6. juni 2002):
Leder:
Liselotte Krebs
Medlemmer:
Hilde-Gunn Johnsen
Fredrik Wibe
Julia Rasmussen
Karstein Helland
Kirsti Krydsby
Hilde Larsen
Bjørn Halvorsen
Dagfinn Krogsrud

(NKF)
(NNN)
(NGF)
(Postkom) Trakk seg i perioden
(NKF)
(NTL)
(NTL)
(NTL)
(MFO) Tiltrådte utvalget høsten 2002

Næringspolitisk utvalg (oppnevnt 6. juni 2002):
Kjell Finvåg
(FF)
Ole Kristoffersen
(NAF)
Erik Hagen
(NNN)
Sven Hugo Johansson (NGF)
Rolf Jørgensen
(NLF)
Thore Pettersen
(NNN)
Carsten Mogensen
(NNN)
Reidar Kjelsrud
(NTF)
Einar Benjaminsen
(HRAF)
Per-Ivar Ulven
(NTL)
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Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2003 (valgt på repskapsmøte 24. februar 2003):
Leder:
Medlemmer:

Kristin Sundby
(NKF)
Bjørn Bjørnsen
(NNN)
Bjørn Halvorsen
(NTL)
Jostein Antonsen
(HK)
Jan Ørnevik
(FF)
Geir Gamborg-Nielsen (NAF)
Reidunn Wahl
(EL & IT)
Laila Skoglun
(HRAF)

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 ut fra 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 164 valgte representanter og 11 fra styret,
totalt 175 stemmeberrettigede.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 29. april 2002 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 112 hvorav 106 representanter med stemmerett, fire tiltredende og gjester, og
to funksjonærer.
Frammøteprosent: 60,6 %.
Saker som var til behandling:
1. Åpning.
2. Konstituering.
3. Styrets beretning for perioden 27. mars 2001 - 8. april 2002.
4. Regnskap for 2001.
5. Budsjett for 2002.
6. Forslag til årsmøtet; 1. Ja til offentlig eierskap – Nei til A/S!, 2. fra NTL 90 Universitetet,
3. Utflytting av statlige etater, 4. NATO, 5. Diskriminering av minoriteter, 6. Israel må
stoppe den etniske rensingen, 7. Nei til atomvåpen – Ja til nedrustning, 8. Opprettelser av
faglig solidaritetsfond og 9. Bekjempelse av verdens fattigdom.
7. Valg.

Mandag 2. september 2002:
Tilstede: Totalt 75 hvorav 70 representanter med stemmerett, to tiltredende, en innleder og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 40,0 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Pensjonspolitikken. Innledning ved Per Gunnar Olsen, LO-sekretær.
2. Rapport fra LO i Oslos delegasjon til Palestina i mai 2002.

Mandag 28. oktober 2002:
Tilstede: Totalt 63 hvorav 60 representanter med stemmerett, en innleder og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 34,3 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Statsbudsjettet 2003. Innledning ved Hallvard Bakke, tidligere finansminister.
2. Oslo kommunes budsjett 2003. Innledning ved Lasse Kristiansen, nestleder i NKF, Oslo.
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Mandag 2. desember 2002:
Tilstede: Totalt 70 hvorav 65 representanter med stemmerett, en tiltredende, en gjest, en
innleder og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 37,1 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Situasjonen i utvalget for ny arbeidslivslov. Innledning ved Trine Lise Sundnes, LOsekretær.
2. Framskrevet regnskap for LO i Oslo 2002, og foreløpig budsjett for LO i Oslo 2003.

Mandag 27. januar 2003:
Tilstede: Totalt 88 hvorav 83 representanter med stemmerett, tre tiltredende og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 47,4 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Økonomisituasjonen – forslag om kontingentjustering.
2. LO i Oslos deltakelse i valgkampen 2003.

Mandag 24. februar 2003:
Tilstede: Totalt 72 hvorav 68 representanter med stemmerett, en tiltredende, en innleder og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 38,9 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Tariffoppgjøret / Det inntektspolitiske samarbeidet. Innledning ved Roar Flåthen, nestleder
i LO.
2. Irak-krig.
3. Valg av valgkomité til LO i Oslos årsmøte.
Mandag 24. mars 2003:
Tilstede: Totalt 84 hvorav 80 representanter med stemmerett, en tiltredende, en gjest og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 45,7 %.
Følgende sak ble behandlet:
1. 1. mai 2003 politisk grunnlag, paroler, talere og fullmakter.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 43,4 %.
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Møter og arrangementer
1. mai 2002
Til tross for elendig vær med regn, vind og en temperatur på 8°C deltok 5.600 personer i 1.
maidemonstrasjonen i Oslo.
Den 18 år gamle norsk-palestinske jenta Sara Salameh fra Kongsvinger, russ av året,
holdt appell til støtte for Palestina etter at israelske soldater og væpnede israelske bosettere
stoppet den opprinnelige appellanten Abla Masroujis utreise ved den jordanske grensen to
dager før.
Gerd Liv Valla holdt hovedtalen og var også klar i sin støtte til palestinerne og i sin
fordømmelse av de israelske overgrepene. Hun var også klar i sin støtte til de streikende
hotell- og restaurantarbeiderne.
LO i Oslos hovedparole var: Rettferdig fordeling - Nei til globalisert og rå kapitalisme!
De øvrige parolene var: Forsvar velferdsstaten - Kamp mot nedbygging og privatisering! •
Avskaff fattigdommen! • Ja til pensjonsrettigheter - Hev grunnpensjonen! • Avvis USAs
hegemoni og krigstrusler! • Nei til stjernekrig - Avskaff atomvåpnene! • Stans Israels brutale
okkupasjon og terror! • Flere boliger - Innfør sosial boligbygging! • Kamp mot nazisme og
rasisme! • Arbeidslivet brutaliseres - Styrk arbeidsmiljøloven! • Ja til likelønn! Nei til
kvinnelønn! • Lavtlønte krever anstendig lønn! • Utdanning skal lønne seg! • Stopp EUtilpasningen! • Nei til kutt i den offentlige skolen! • Stopp utflyttinga av statsetater!
Etter demonstrasjonstoget var det konsert i Spikersuppa. Dette var fjerde gang at
Ungdomsutvalget arrangerte 1. mai-konsert. Tema for konserten var React against racism –
reager mot rasism.

24. juni 2002 – Demonstrasjon mot Verdensbanken
Blant mange andre organisasjoner var LO i Oslo var tilsluttet demonstrasjonen mot
Verdensbanken. LO i Oslo var representert i styringsgruppa.

19. september 2002 – Byvandring
Kulturutvalget inviterte til byvanding på Aker Brygge under tittelen Fra Akers Mek. til Aker
Brygge, med Thorbjørn Berntsen som guide. Se mer i Kulturutvalgets beretning på side 22.

20. september – 3. desember 2002 – Fagskolen
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte og består av en studietur med etterfølgende
temakvelder. Fagskolen startet med Rjukanseminaret 20. – 22. september med forelesninger,
besøk på Industriarbeidermuseet, ”Det røde bibliotek” og hos fagbevegelsen på Rjukan. Blant
temaene på Fagskolen er arbeiderbevegelsens historie, økonomisk politikk, globalisering,
verdiskaping og fordeling, det flerkulturelle Norge og fagbevegelsens oppbygging og
struktur. Les mer om Fagskolen i Studieutvalgets beretning på side 24.
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17. oktober 2002 – Politisk streik mot statsbudsjettet
Landsorganisasjonen i Norge sto bak den politiske streiken mot statsbudsjettet. LO i Oslo
bidro med en del arrangementstekniske ting i forhold til arrangementet på Stortings plass,
hvor LOs leder Gerd Liv Valla holdt appell og overrakte LOs krav til de parlamentariske
lederne på Stortinget.

21. oktober 2002 – Faglig-politisk møte
Trenger vi et faglig-politisk samarbeid – eller er det en klamp om foten? var spørsmålet som
ble stilt på det åpne møtet LO i Oslo inviterte til i Folkets Hus 21. oktober. Det var
innledninger ved Kleiv Fiskvik, leder i LO i Oslo, Bjørgulv Froyn, leder i Oslo Arbeiderparti,
Hans-Petter Aas, leder i Oslo SV og Arne Rolijordet, leder i Oslo RV. Etterpå var det debatt
og innlegg fra salen.

11. november 2002 – fanemarkering mot liberalisering av overtidsregler
LO i Oslo arrangerte en fanemarkering utenfor Stortinget mandag 11. november. Leder i EL
& IT-forbundet Hans Felix og leder i LO i Oslo Kleiv Fiskvik holdt appeller mot lovforslaget
om liberalisering av overtidsreglene. Ca. 5.000 protester som til da var kommet inn til LO i
Oslo på faks, brev og elektronisk via LO i Oslos hjemmeside, ble overlevert
Kommunalkomiteens leder Magnhild Meltveit Kleppa (SP). Hun uttrykte personlig stor
forståelse og enighet med de som protesterte. Det samme gjorde saksordfører Sigvald
Oppebøen Hansen (AP) og Karin Andersen (SV). Flere andre representanter i
Kommunalkomiteen var også tilstede.

14. november 2002 – Allsangkveld
Under tittelen Fra Rudolf Nilsen til Bob Dylan arrangerte Kulturutvalget allsangkveld på
Asylet på Grønland 14. november 2002. Se mer om dette under Kulturutvalgets beretning på
side 22.

21. november 2002 – Konferanse om globalisering
Tema for Internasjonalt utvalgs konferanse var hva globalisering betyr for fagbevegelsen, og
ble avholdt som en halvdagskonferanse i Håndverkeren møtesenter. Tore Linné Eriksen fra
Høgskolen i Oslo innledet om endringer i internasjonal kapitalisme, og Diis Bøhn fra LOs
internasjonale avdeling innledet om fagbevegelsens svar. Les mer om konferansen i
Internasjonalt utvalgs beretning på side 20.

28. november 2002 – demonstrasjon og 6.000 underskrifter mot forslag om
nye overtidsregler
Torsdag 28. november ble det arrangert en ny demonstrasjon foran Stortinget mot
regjeringens forslag til nye overtidsregler. EL & IT-forbundets leder, Hans Felix, holdt
appell. Hele landsmøtet i EL & IT marsjerte til Eidsvolls plass og deltok i demonstrasjonen.
Kleiv Fiskvik fra LO i Oslo overleverte over 6.000 protester fra tillitsvalgte og medlemmer
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fra samtlige forhandlingssammenslutninger, samt en helt fersk analyse av konsekvensene av
regjeringens forslag.
Analysen konkluderte med at sykefraværet, førtids- og uførepensjoneringen vil øke ved
gjennomføringen av regjeringens forslag.
Kommunalkomitéens leder Magnhild Meltveit Kleppa (SP) sa seg helt enig i protestene
og uttrykte at hun og komiteens flertall (SP-SV-AP) ville gå imot forslaget, men hun sa
samtidig at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har flertall i Stortinget.
Lovforslaget ble behandlet i Stortinget i februar 2003 og ble da vedtatt med
regjeringspartienes og Fremskrittspartiets stemmer.

5. mars 2003 – Markering til forsvar for industrien
Fagforeninger og klubber innen Fellesforbundet sto bak markeringene utenfor Norges Bank
og Stortinget. LO i Oslo bidro med praktisk arrangementsteknisk hjelp.

www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har siden 9. april 2002 og fram til 7. april 2003 hatt ca.
11.400 treff. Noe av årsaken til den store økningen i forhold til foregående periode er
underskriftskampanje mot forslag om nye overtidsregler. Antall treff for en normal uke er
mellom 170 og 230. Adressen er: www.lo-oslo.no.

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 sammen 117 medlemmer har
fra 6. april 2002 til 7. april 2003 benyttet seg av tilbudet. Opprinnelig avtale med tre
advokatfirmaer ble avsluttet ved utgangen av 2002, og ny avtale med en advokat ble inngått
fra samme tid. Den nye avtalen innebærer bl.a. en lavere pris pr. konsultasjon. I løpet av de
siste månedene har det vært en økning i etterspørselen etter juridisk rådgivning. Den juridiske
rådgivningen består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time. LO i Oslo må kontaktes
for bestilling av time.
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Deltakelse på konferanser og i delegasjoner
Delegasjon fra LO i Oslo til Palestina 18. – 23. mars 2002. Inger Lise Husøy, Steinar
Pedersen, Torbjørn Kristoffersen, Tone Granberg Løvlien og Boye Ullmann deltok.

Nordisk Hovedstadskonferanse 22. – 24. september 2002. Konferansen ble avholdt i
København og Inger Lise Husøy og Randi Færevik representerte LO i Oslo.

Demonstrasjon i forbindelse med EUs toppmøte i København 13. – 15. desember 2002. Randi
Færevik deltok fra LO i Oslo.

Europeisk hovedstadskonferanse 23. – 25. januar 2003. Inger Lise Husøy og Kristin Sundby
representerte LO i Oslo.

Trondheimkonferansen 7. – 9. februar 2003. Lill Sæther deltok fra LO i Oslo.
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Representasjon
LOs representantskap:
Leder Kleiv Fiskvik
Tone Opsahl

(NKF)
(NJF)

representant
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

Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo, referansegruppe:
Francisco Rasmijn
(EL&IT) medlem

Styringsgruppa for prosjektet Delt rådgivning i Oslo-skolen:
Ulrich Vollmerhaus
(SL)
medlem
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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

LO i Oslos arbeidslivskyndige meddommerutvalg for Oslo fylke:
Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:
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)
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
(SL, lærer)
Anne Mette Eriksen
(FF, logistikkansvarlig)
Kjetil Neskvern
(HK, regionssekretær)
Mona Martinsen
(NKF, barnehageassistent)
Terje Kristiansen
(NNN, mekaniker)
Kristian Kristiansen
(FF, spesialarbeider)
Sverre Worum
(SL, pensjonist)
Kari Hauge
(NKF, distriktssekretær)
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Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 14 styremøter:
2002: 29. april , 6. - 8. juni (styrekonferanse), 26. august, 23. september, 14. oktober, 11.
november, og 3. desember
2003: 6. januar, 27. januar, 3. februar, 24. februar, 3. mars, 17. mars og 7. april.
Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, høringssaker,
kursvirksomhet, 1. mai, og organisatoriske saker som budsjett og aktivitetsplan.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalget har bestått av:
Leder
Kjell Finvåg
Sven Hugo Johansen
Thore Pettersen
Reidar Kjelsrud
Per-Ivar Ulven
Einar Benjaminsen
Ole Kristoffersen
Erik Hagen
Rolf Jørgensen
Carsten Mogensen
Sekretær
Ove Engevik

FF
Grafisk
NNN
Transport
NTL
HTRAF
NAF
NNN
NNN
NNN
LO i Oslo, sekretariat

I perioden er det avholdt 5 møter i utvalget.
Virksomheten har i hovedsak vært konsentrert om å gi svar på høringer og ta initiativ i
forhold til konkrete henvendelser fra klubber og foreninger.
Det ble utarbeidet høringssvar til reguleringsplan for Bjørvika, Schweigaardsgate og Oslo S
Nord, samt Ekeberg- og Bjørvikatunnelen.
Utvalgets har påpekt nødvendigheten av å bevare de industri-/ næringsområder byen har til
fortsatt bruk for slike formål. Det samme gjelder arealer som støtter opp om bevaring og
utvikling av næringsarealenes infrastruktur. Endring fra nærings- til boligformål har medført
forsterket press på gjenværende næringsområder i umiddelbar nærhet.
For reguleringen av Bjørvika – Bispevika – Lohavn har utvalget vært opptatt av at
utbyggingene ikke brukes som argument for å legge et ytterlig press på de gjenværende
havnearealer i Oslo. Utvalget har vært skeptisk til ytterlig etablering av kontorlokaler og
hotell- og restaurantdrift da det foreligger en overetableringen i byen. Det har også vært
nødvendig å påpeke behovet for å sette av arealer for nærservicefunksjoner. Området Oslo S
Nord vil kunne fungere som en randsone mot jernbanen hvor næringsformål, lettere industri
blir en buffer for boligarealene innenfor.
Utvalget har også hatt møte med tillitsvalgte fra Jernbaneverkstedet på Grorud for å drøfte de
utbyggingsplanene ved en ny godsterminal ved Nyland Syd. Utvalget vil arbeide videre med
spørsmålet og har også tatt et initiativ om et nærmere samarbeid med andre aktører som
planene vil ha innvirkning for.
Blant de spørsmål utvalget har diskutert er manglende næringspolitikk, utflytting av statlige
arbeidsplasser, tomtedisposisjoner og infrastruktur i byen. I forbindelse med valgkampen
ønsker Utvalget å ta opp spørsmålet om næringspolitikk, tomtedisposisjoner og
arealinfrastruktur i Oslo med politikerne.
Stadig flere industri-, verksted- og transportområder i Oslo utsettes også for press fra
eiendomseiere, politikere og myndigheter. Det presses på for omregulering til bolig og
kontorrelatert næring som kan gi mer avkastning enn arealkrevende verksteder. Eksempler på
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dette er bilbyen på Ensjø, industriområdene i Lodalen, Løren og havna. På Økern er flere
verksteder og lagerbygg foreslått revet for å gi plass til en ny trase for Store Ringvei, mens de
fremtidige planer for Groruddalen år 2030 også kan presse industri og verkstedbedriftenes ut
av Oslo.
Tendensen i mange av disse planene innebærer at industri-, verksted-, og transportbedrifter
presses ut til fordel for bolig og annen næring for eksempel kontorformål. Allerede i dag en
800 000 kvadratmeter kontorlokaler ledig i Oslo.
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styrekonferanse 6. juni 2002):
Leder:
Inger Lise Husøy
(NTL)
Medlemmer:
Svein Mortensen
(NGF)
Mirtha Compagnet
(FO)
Francisco Rasmijn
(EL&IT)
Randi Færevik
(NKF)
Dag Tønder
(NTF)
Anita Guldahl
(NKF)
Michael John Tung
(NLF)
Steinar Pedersen
(NKF) Trakk seg i august 2002
Lill Sæther
(NTL)
Sekretær:
Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt ni møter. I 2002: 19. april, 24. mai, 14. juni, 30. august, 18.
oktober og 20. november. I 2003: 31. januar, 21. februar og 4. april.

Utvalget har blant annet arbeidet med saker som:
Samarbeidet med EL & IT sentrale enheter i Telenor om et dataprosjekt i Havana. 24
datamaskiner er sendt til CTC Havana og en dataklubb i bydelen Atares El Pilar for ungdom
og arbeidsledige. Utvalget har stått for en innsamlingsaksjon for å finansiere prosjektet hvor
rehabilitering av et datalokale inngår.
Utvalget har ved flere anledninger vært i dialog med LO om Cuba og CTC (fagbevegelsen på
Cuba), og prosjekter her. Blant annet har utvalget kommet med innspill til LOs nye
samarbeidsavtale med CTC, vært representert på LOs Cuba-seminar og deltatt i møte om
likestillingsarbeidet.
I oktober innledet Inger Lise Husøy og Mirtha Compagnet et tredagers seminar på Cuba om
bla. likestilling, kommunikasjon, forhandlinger og hersketeknikker. De overtleverte innsamlede penger, ca. kr. 40.000,-, til bydelen Atares El Pilar som er vertskap for dataklubben
og CTC i Havana.
Kvinner kan-kurs ble holdt 18. - 23. juni 2002 for kvinnekommisjonen i den bulgarske
fagbevegelsen KNSB i Sofia. KNSB var også på besøk hos oss og møtte bl.a. ulike
avdelinger i LO og lokale tillitsvalgte i forbindelse med bedriftsbesøk.
Aksjon ”Faglig solidaritet” som er en innsamlingsaksjon til den palestinske fagbevegelsen
PGFTU, hvor det selges støttemedlemskap i PGFTU. Kontingenten er kr. 500,- for
organisasjonsledd og kr. 100,- for enkeltpersoner. Aksjonen ble igangsatt rett før nyttår.
Utvalget har to virtuelle solidaritetsaksjoner på LO i Oslos hjemmeside. En er ”Miami5” som
fordømmer justismordet på fem cubanere i USA og ”Hello America!” som er en e-postaksjon
mot George W. Bushs og USAs krig mot Irak.
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Utvalget har fremmet forslag til uttalelse overfor styret om terrorisme.
Utvalget har hatt kontakt med Fellesutvalget for Palestina (FuP), hvor utvalgets leder sitter i
representantskapet. Utvalget har videreformidlet informasjon fra FuP.
Utvalget har sendt ut materiell til fagforeningene om aksjonen for å frigi Vanunu.

Aktiviteter:
20. mars - 13. 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
• 13. mai: Attac ved Roy Pedersen, tidligere med i Attac-styret.

21. november 2002 – Konferanse om globalisering
Tema for Internasjonalt utvalgs konferanse var hva globalisering betyr for fagbevegelsen, og
ble avholdt som en halvdagskonferanse i Håndverkeren møtesenter. Tore Linné Eriksen fra
Høgskolen i Oslo innledet om endringer i internasjonal kapitalisme, og Diis Bøhn fra LOs
internasjonale avdeling innledet om fagbevegelsens svar. Anne Karin Bråten fra Norsk
Kjemisk Industriarbeiderforbund og Vegard Holm i Norsk Transportarbeiderforbund holdt
forberedte innlegg.

Representasjon:
Delegasjonsbesøk i Palestina 18. – 23. mars 2002. Inger Lise Husøy, Steinar Pedersen,
Torbjørn Kristoffersen, Tone Granberg Løvlien og Boye Ullmann deltok.
Dagskonferanse om samarbeid med Cuba 19. august 2002 i regi av LOs internasjonale
avdeling.
Utvalget og LO i Oslo var representert på demonstrasjonen og motkonferanser i forbindelse
med EUs toppmøte i København 13. – 15. desember 2002 ved Randi Færevik.
Dagskonferanse om faglig samarbeid med Russland, Sentral- og Øst-Europa 3. februar 2003 i
regi av LOs internasjonale avdeling.
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Kulturutvalgets arbeid
Kulturutvalget for LO i OSLO har i perioden 2002-2003 bestått av:
Leder

Liselotte Krebs
Hilde-Gunn Johnsen
Fredrik Wibe
Karstein Helland
Kirsti Krydsby
Hilde Larsen
Bjørn Halvorsen
Dagfinn Krogsrud
Sekretær Ove Engevik

(NKF)
(NNN)
(NGF)
(NKF)
(NTL)
(NTL)
(NTL)
(MFO)
(LO i Oslo)

Utvalget har hatt 8 møter + forberedelsestreff foran arrangementer.
I perioden har utvalget arrangert:
Byvandring 19.09.02 med Thorbjørn Berntsen på Aker Brygge.
Arrangementet samlet (50-60 deltagere).
Allsangkveld med hyggetreff 14.11.02 (ca. 50 deltagere i løpet av kvelden)
Allsangkveld 10.04.02 (ikke avholdt når dette skrives)
Utvalget har videre søkt om midler og fått innvilget kr. 20.000,- fra LOs kulturutvalg for å
igangsette et prosjekt for å aktivisere fagbevegelsens egne kulturkrefter til eget bruk for
bevegelsen. Et ledd i dette arbeidet vil være å utvikle allsangkveldene og la våre egne talenter
slippe til, samt å få etablert en oversikt over ”kulturpersonligheter” som er villige til å
underholde på våre møter og arrangementer.
Det planlegges 2 allsangkvelder til høsten.
Utvalget har også vedtatt følgende:

UTTALELSE OM OSLO SOM KULTURBY 2011
Kulturutvalget i Oslo LO ser positivt på en satsing på kulturen i Oslo. Alt for lenge er
kulturliv og kulturelle aktiviteter i Oslo blitt sultefôret. Det er på høy tid å sette i gang hvis vi
skal få Oslo som en levende kulturby innen år 2011. Det vil kreve penger fra myndighetene
og entusiasme fra byens innbyggere. Hvis ikke byens innbyggere står bak planene, vil Oslo
som kulturby i 2011 forbli tomt skall.
Byrådet sier at i 2011 er det ny hovedbiblioteket, et middelaldermuseum og den nye
operabygningen ferdig. Det er vel og bra. Men vi har ennå ikke sett noen plan for innmaten i
kulturbysatsingen.
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I dag ligger Oslos bibliotekbudsjett under landsgjennomsnitt i kroner pr. innbygger. Vi ser
fram til en oppbyggingsplan.
Staten har heller ikke kommet med løfter om et bedre operabudsjett når det nye operabygget
står ferdig.
Oslo har spennende og interessante museer som fortjener høye besøkstall, men i stedet for å
stimulere til øket besøk, har det borgelige byrådets sulteforing ført til at de kommunale
museer har måttet innføre eller forhøye inngangspris. Dette har ført til markant
publikumsnedgang i museene.
Barna i Oslo har få muligheter til å komme på musikkskole eller kulturskole. Nok antall
plasser ville øke kulturinteressen hos barn og deres foreldre.
Oslo har musikkorps, skolemusikk-korps samt spennende grupper innenfor pop, rock, jazz og
samtidsmusikk. Vi har også scener og klubber hvor de kan opptre. Men i stedet for å bruke
sine krefter til å spille, må de bruke tid og krefter til å skaffe penger. Ikke bare er
bevilgningene fra kommunen utilstrekkelige, det er også helt uforutsigbart hvilke tiltak
byrådet velger å prioritere fra år til år.
Skal politikernes ønske om Oslo som kulturby i år 2011 bli noe mer enn en drøm for
politikere, må vi få et byråd som, med støtte fra en engasjert befolkning, makter å løfte en
visjon gjennom en målbevisst opptrappingsplan.
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Studieutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning:
Leder:
Tore Larsen
Sekretær:
Ulrich Vollmerhaus
Medlemmer:
Toril Deildok
Sidsel Brantsæter
Erlend Holst-Jensen
Thomas Sandvik
Steinar Hansgaard
Wenche Sandum
Karin Johannessen

(NKF)
(SL)
(NKF)
(HRAF)
(SL)
(NTL) Trakk seg 14. januar 2003 p.g.a. valgt til
forbundssekretær i NTL
(NKF)
(NNN)
(som tiltredende fra AOF Oslo).

Utvalget har hatt til sammen åtte møter.

20. september – 3. desember 2002 – Fagskolen
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte og består av en studietur med etterfølgende temakvelder. Fagskolen startet med Rjukanseminaret 20. – 22. september med forelesninger ved
historiker Harald Berntsen og konserntillitsvalgt Rolf Utgård, besøk på Industriarbeidermuseet, ”Det røde bibliotek” og hos fagbevegelsen på Rjukan.
Denne helgen ble etterfulgt av seks temakvelder fra 24. september til 3. desember. Følgende
var tema for kveldene:
• Det flerkulturelle Norge. Ved Torill Løfwander.
• Verdiskaping og fordeling. Ved Stein Reegård, sjeføkonom i LO.
• Den globaliserte kapitalistiske økonomien og dens konsekvenser for arbeiderbevegelsen.
Ved Roar Eilertsen fra DeFacto.
• LOs, forbundenes og kartellenes struktur. Ved Finn Erik Thoresen, nestleder i LO.
• Hva betyr Karl Marx for aqrbeiderbevegelsen i 2002? Hans økonomiske begreper og
teorier. Ved Jørgen Sandemose, filosofisk institutt Universitetet i Oslo.
• EUs funksjon / hensikt og den planlagte utvidelsen. Norges posisjon som ikke-medlem.
Ved Jon Bingen, leder av Europaprogrammet
I tillegg skulle også Reiulf Steen innledet på en av temakveldene, men dette lot seg ikke gjøre
på grunn av sykdom.
Det var med til sammen 23 deltakere. Deltakeravgiften var kr. 1.500,-.
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