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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 30.
mars 2004 til 31. mars 2005.
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. I samsvar med dette vedtaket justeres nå
kontingenten årlig i samsvar med rapportene fra Det tekniske bergeningsutvalget for
inntektsoppgjørene.
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 opprettet og nedsatt. Beretninger om utvalgenes virksomhet 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 og vedtak 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. 14. februar 2005 totalt 116.920 medlemmer, hvorav 76.645 er yrkesaktive.
Til sammen 197 fagforeninger fra 23 forbund er tilsluttet LO i Oslo. Dette er en reduksjon på
300 betalende medlemmer i forhold til 1. januar 2004. Reduksjonen er størst i privat sektor,
mens offentlig sektor viser store variasjoner med både økning og reduksjon i antall
medlemmer. Fordelingsoversikt over antall medlemmer i forbundene sendes årlig til forbund
og fagforeninger.
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.

Kontingent
Kontingenten reguleres i samsvar med resultatet av lønnsutviklingen på basis av
lønnsstatistikken fra Det tekniske beregningsutvalg. Reguleringen skjer pr. 1. kvartal.
Kontingenten er nå kr. 9,15 pr. yrkesaktiv medlem pr. kvartal tilsv. kr. 36,60 pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komitéer
og utvalg:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Kleiv Fiskvik
Sissel Karlsen
Kjell Finvåg
Kjetil Neskvern
Kristin Sundby
Ulrich Vollmerhaus
Lill Sæther
Terje Fjellum
Sissel Hallem
Evy Gjerde
Erik Hagen
Arne Halaas
Berit Moen
Jan A. Klemetsen
Rigmor Hogstad
Ellen Harlem
Kari Hauge
Kjersti Langseth
Finn Hauge
Inger Lise Husøy
Tore Larsen
Sissel Berberg
Lasse Kristiansen
Kristiane Berg

Arbeidsutvalget:
Leder:
Kleiv Fiskvik
Nestleder:
Sissel Karlsen
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg

(Fagforbundet)
(NTF)
(FF)
(HK)
(Fagforbundet)
(SL)
(NTL)
(NGF)
(EL&IT)
(Postkom)
(NNN)
(Fagforbundet)
(NTL)
(NAF)
(FO)
(MFO)
LOs distriktskontor Oslo / Akershus
(Fagforbundet)
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i
Oslo (NNN)
AOF Oslo (EL & IT)
Internasjonalt utvalg (NTL)
Studieutvalget (Fagforbundet)
Kulturutvalget (NTL)
Velferdspolitisk utvalg (Fagforbundet)
Ungdomssekretær (Fagforbundet og HK)

(Fagforbundet)
(NTF)
(FF)

Kontrollkomitéen:
Leder:
Aase Marit Johansen (HK)
Medlem:
Arild Olsen
(Fagforbundet)
Varamedlem:
Bjørn Gulbæk
(EL & IT)

Revisor:
Harald Karlsen

(LOs revisjonskontor)

6

LOs fylkeskonferanse i Oslo 2004 – 2005:
1. Kleiv Fiskvik
Fagforbundet
51. Arne Rolijordet
2. Sissel Karlsen
NTF
52. Marianne Kalsås
3. Kjell Finvåg
FF
53. Jorid Tveita
4. Kjetil Neskvern
HK
5. Kristin Sundby
Fagforbundet
Varamedlemmer:
6. Ulrich Vollmerhaus
SL
54. Per Ivar Ulven
7. Lill Sæther
NTL
55. Per Arne Salo Jensen
8. Terje Fjellum
NGF
56. Kjersti Johansen
9. Sissel Hallem
EL&IT
57. Jan Åke Persson
10. Evy Gjerde
Postkom
58. Mariann Andersen
11. Erik Hagen
NNN
59. Nils Arne Magerøy
12. Arne Halaas
Fagforbundet
60. Anne Karin Nyborg
13. Berit Moen
NTL
61. Anne-Karine Halvorsen
14. Jan A. Klemetsen
NAF
62. Jaran Hjørungnes
15. Rigmor Hogstad
FO
63. Magnus Karlsson
16. Ellen Harlem
MFO
64. Hildur J. Aas
17. Nils Bull
NJF
65. Sture Steffensen
18. Roy Pedersen
FF
66. Stein Asthøy
19. Trine Ottesen
HK
67. Gunnar Andersen
20. Terje Skog
EL&IT
68. Stig Werner
21. Øystein Eriksen
HRAF
69. Geir Gamborg-Nielsen
22. Bjørn Halvorsen
NTL
70. Marianne Wallestad
23. Ellen Dalen
NTL
71. Stein Kristiansen
24. Bjørn Olav Nordhaug
HRAF
72. Claus Jervell
25. Liv Myre
HK
73. Rolf Solvang
26. Sissel Traavik
HK
74. Unni Svendsen
27. Anne M. Kittelsen
NTL
75. Leif Kjetil Tviberg
28. Geir Bredde
EL&IT
76. Per Atle Pedersen
29. Svein Mortensen
NGF
77. Lars Semmerud
30. Pål Aronsen
NTF
78. Anne Berit Tuft
31. Baard Thorkildsen
NJF
79. Olaf Svorstøl
32. Mari Sanden
Fagforbundet
33. Ingunn Stormarken
Fagforbundet
34. Astrid Tjellaug
Fagforbundet
35. Hanne Hermansen
Fagforbundet
36. Jan Edvard Monsrud
Fagforbundet
37. Trude Bruvoll
Fagforbundet
38. Stein Gulbrandsen
Fagforbundet
39. Eva Nordås
FLT
40. Anne Lise Vabø
MFO
41. Anne Berit Aker Hansen NNN
42. Anne-Karin Bråten
NKIF
43. Michael Tung
NLF
44. Odd Mikkelborg
Postkom
45. Gerd Øiahals
Postkom
46. Jon Sigmund Løken
Postkom
47. Liv Thorstensen
SL
48. Viggo Halvdan Ullmann FF
49. Dilek Kanat
Fagforbundet (Ungdomsutvalget)
50. Kjersti Langseth
NNN (Fam.og likestill. utvalg)
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NNN
Fagforbundet
HRAF

NTL
EL&IT
Fagforbundet
FF
HK
NJF
NNN
Fagforbundet
HRAF
FF
HRAF
HK
Fagforbundet
NTL
Fagforbundet
NAF
FO
NJF
HRAF
NTL
Fagforbundet
NTL
EL&IT
FO
HK
NTL

Internasjonalt utvalg (oppnevnt 3. juni 2004):
Leder:
Inger Lise Husøy
(NTL)
Medlemmer:
Svein Mortensen
(NGF)
Mirtha Compagnet
(FO)
Francisco Rasmijn
(EL&IT)
Randi Færevik
(Fagforbundet)
Dag Tønder
(NTF)
Anita Guldahl
(Fagforbundet)
Michael John Tung
(NLF)
Lill Sæther
(NTL)
Olaf Svorstøl
(NTL)
Trond A. Larsen
(FF)
Anne Berit Tuft
(HK)

Kulturutvalget (oppnevnt 3. juni 2004):
Leder:
Hilde-Gunn Johnsen
Medlemmer:
Fredrik Wibe
Kirsti Krydsby
Bjørn Halvorsen
Arild Eriksen
Sissel Berberg
Kjersti Johansen
Anne Britt Hovding

(NNN)
(NGF)
(NTL)
(NTL)
(MFO)
(NTL)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)

Næringspolitisk utvalg (oppnevnt 3. juni 2004):
Leder:
Kjell Finvåg
(FF)
Medlemmer:
Erik Hagen
(NNN)
Wiggo Winje
(NTF)
Anne Berit Aker Hansen (NNN)
Nils Bull
(NJF)
Anne Marie Kittelsen (NTL)
Jon S. Løken
(Postkom)
Ann Inger Blakli
(Fagforbundet)
Nils Are Magerøy
(NJF)
Rune Dale
(NAF)

Studieutvalget (oppnevnt 3. juni 2004):
Leder:
Tore Larsen
Sekretær:
Ulrich Vollmerhaus
Medlemmer:
Toril Deildok
Sidsel Brantsæter
Erlend Holst-Jensen
Wenche Sandum
Pål Aronsen
Per Ivar Ulven
Torunn L. Lybekbråten
Karin Johannessen

(Fagforbundet)
(SL)
(Fagforbundet)
(HRAF)
(SL)
(NNN)
(NTF)
(NTL)
(Fagforbundet)
(tiltrer fra AOF Oslo)
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Velferdspolitisk utvalg (oppnevnt 3. juni 2004):
Leder:
Lasse Kristiansen
(Fagforbundet)
Medlemmer:
Siri Jensen
(Fagforbundet)
Tore Skjelstadaune
(HRAF)
Lars Semmerud
(FO)
Marianne Wallestad (FO)
Odd Mikkelborg
(Postkom)
Boye Ullmann
(FF)
Varaer:
Inger Dulin
(FO)
Are Saastad
(Fagforbundet)
Ivar Brevik
(NTL)
Astrid Bruvik
(HK)
Marte Rønbeck
(Fagforbundet)

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2005 (valgt på repskapsmøte 24. januar 2005):
Leder:
Medlemmer:

Ulrich Vollmerhaus
Anne Karin Nyborg
Terje J. Eriksen
Lasse Kristiansen
Gerd Øiahals
Astrid Tjellaug
Trond A. Larsen

(SL)
(NNN)
(NTL)
(Fagforbundet)
(Postkom)
(Fagforbundet)
(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 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 163 valgte representanter og 11 fra styret,
totalt 174 stemmeberrettigede.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 19. april 2004 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 124 hvorav 119 representanter med stemmerett, tre tiltredende og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 68 %.
Saker som var til behandling:
1. Konstituering.
2. Styrets beretning for perioden 8. april 2003 - 29. mars 2004.
3. Regnskap for 2003.
4. Budsjett for 2004.
5. Forslag til årsmøtet; 1. Ledere av utvalg i LO i Oslo, 2. Støtt våre tropper – Hent dem
hjem!, 3. Vi oppfordrer LO til å vise mer miljøhensyn, 4. Knus Apartheid-muren, 5. Stopp
vilkårlig overvåking, 6. Statoil må holde fingrene fra fatet!, 7. Norge må gi beskyttelse til
de som trenger det, 8. Hent soldatene hjem, 9. om valg av vararepresentanter til LO i Oslos
representantskap og 10. Fra velferdspolitikk til markedsliberalisme.
6. Valg.
Mandag 24. mai 2004:
Tilstede: Totalt 90 hvorav 82 representanter med stemmerett, fem gjester, en innleder og to
funksjonær.
Frammøteprosent: 47 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Energi- og miljøpolitisk uttalelse. Innledning ved Hans O. Felix, leder EL&IT Forbundet
2. Den aktuelle situasjon i Tariffoppgjøret. Forberedte innlegg fra aktuelle områder.
Mandag 27. september 2004:
Tilstede: Totalt 74 hvorav 71 representanter med stemmerett, en gjest, en innleder og en
funksjonær.
Frammøteprosent: 41 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. 2005-kampanjen; arbeidet fram mot LOs kongress, stortingsvalget og felles plattform
mellom LO i Oslo og Attac. Innledninger ved Kleiv Fiskvik, LO i Oslo, og Magnus Engen
Marsdal, Attac.
2. Heismontørstreiken. Appell ved Terje Skog.
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Mandag 25. oktober 2004:
Dette var møte i LOs fylkeskonferanse i Oslo hvor representantskapet var invitert med
forslags- og talerett, men hvor kun de som var valgt til fylkeskonferansen hadde stemmerett.
Se mer informasjon om LOs fylkeskonferanse i Oslo og arbeidet med LO-kongressen på side
11.
Følgende saker ble behandlet:
1. Protokoll fra møte i LOs fylkeskonferanse i Oslo 9. september 2004
2. Behandling av forslag til LO-kongressen, herunder dagsorden punkt 5 LOs egen
organisasjon, dagsorden punkt 6 Vedtekter, dagsorden punkt 8 Handlingsprogrammet,
dagsorden punkt 9 Hovedavtalene og dagsorden punkt 10 Diverse forslag
3. Eventuelt, Heismontørstreiken

Mandag 29. november 2004:
Tilstede: Totalt 64 hvorav 62 representanter med stemmerett og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 36 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Framskrevet regnskap 2004 og foreløpig 2005-budsjett for LO i Oslo
2. Uttalelse om Oslo Kommunes budsjett for 2005
3. Uttalelse om Statsbudsjettet for 2005

Mandag 24. januar 2005:
Tilstede: Totalt 80 hvorav 75 representanter med stemmerett, en tiltredende, to gjester og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 43 %.
Følgende sak ble behandlet:
1. Pensjonsreformen – hvilke standpunkter bør fagbevegelsen ha? Innledniger ved Kjell
Bjørndalen, forbundsleder i Fellesforbundet og Turid Lilleheie, forbundsleder i Norsk
Tjenestemannslag.
2. Valg av valgkomité til årsmøte 18. april 2005

Mandag 07. mars 2005:
Tilstede: Totalt 88 hvorav 84 representanter med stemmerett, en tiltredende, en gjest og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 48 %.
Følgende sak ble behandlet:
1. mai 2005. Kleiv Fiskvik la fram styrets innstilling til politisk grunnlag, paroler, talere /
appellanter og fullmakter.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 47 %.
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Fylkeskonferansen – LO i Oslos arbeid med
LOs 31. ordinære kongress
I forbindelse med Landsorganisasjonen i Norges 31. ordinære kongress 7. - 12. mai 2005 har
det vært stor aktivtet i LO i Oslo. I følge LOs vedtekter måtte det velges en fylkeskonferanse
som er det LO-organet ute i fylkene som har forslagsrett til kongressen. LOs fylkeskonferanse
i Oslo har bestått LO i Oslo styre (11 medlemmer), lederne for LOs ungdomsutvalg i Oslo og
LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Oslo og 40 medlemmer og 26 varamedlemmer
som ble valgt på LO i Oslos årsmøte i 2004. Fylkeskonferansens sammensetning er på side 7.
På fylkeskonferansens første møte ble det nedsatt fire arbeidsgrupper for å bearbeide
innkomne forslag og lage nye. Følgende grupper ble nedsatt:
1. LOs organisasjon og vedtekter
2. Faglig-politisk arbeid, LOs handlingsprogram og diverse forslag
3. Pensjon
4. Hovedavtalene.
For å engasjere flest mulig i debatten ble forslagene som arbeidsgruppene har jobbet med lagt
ut på LO i Oslos hjemmeside slik at tillitsvalgte og medlemer kunne komme med innspill i
løpet av prosessen. Dette var også et sted fagforeningene kunne hente idéer til egne forslag.
LOs fylkeskonferanse i Oslo vedtok i alt 64 forslag som er oversendt til LO-kongressen 2005.
LOs fylkeskonferanse i Oslo har hatt fem møter:
10. mai 2004 på Kvisten, Møllergata 37. Tilstede: 36 fra fylkeskonferansen og en funksjonær.
Her var det en gjennomgang av hele prosessen, drøftinger av hovedsaker og prioriteringer, og
det ble nedsatt fire arbeidsgrupper.
28. juni 2004 på Kvisten, Møllergata 37. Tilstede: 40 fra fylkeskonferansen og en funksjonær.
Gjennomgang av status for arbeidet og drøfting av saker.
9. september 2004 på Kvisten, Møllergata 37. Tilstede: 33 fra fylkeskonf. og en funksjonær.
Status for arbeidet ble gjennomgått og enkelte av sakene diskutert.
25. oktober 2004 i sal C, Folkets Hus. Tilstede: 39 fra fylkeskonferansen, 43 fra
representantskapet med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, og en funksjonær.
På dette møtet ble alle forslagene behandlet og fylkeskonferansen vedtok tilsammen 64
forslag som er oversendt til LO-kongressen. Det ble vedtatt forslag til følgende punkter på
kongressens dagsorden: 5. LOs egen organisasjon, 6. Vedtekter, 8. Handlingsprogrammet, 9.
Hovedavtalene og 10. Diverse forslag.
7. mars 2005 i sal C, Folkets Hus. Tilstede: 35 fra fylkeskonferansen og to funksjonærer.
Her ble LO i Oslos delegasjon til kongressen valgt. Delegater: 1. Kleiv Fiskvik, 2. Sissel
Karlsen, 3. Roy Pedersen, 4. Kristin Sundby og 5. Erik Hagen. Varadelegater: 1. Kjetil
Neskvern, 2. Berit Moen, 3. Boye Ullmann, 4. Ingri Bjørnevik og 5. Kjersti Langseth.
Se vedtatte forslag og mer informasjon på LO i Oslos hjemmeside www.lo-oslo.no.
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Møter og arrangementer
1. mai 2004
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget gikk som planlagt. I det
etterfølgende demonstrasjonstoget deltok 7.200 personer.
LO i Oslos hovedparole var: Forsvar velferd, pensjon og arbeidsmiljø – mot sosial
dumping og privatisering!
De øvrige parolene var: • Stopp Høyres og FrPs rasering av Oslo! • Sykehus er ikke
butikk – Folkevalgt styring nå! • For en human asyl- og flyktningepolitikk! • Ja til et
kontrollert og rettferdig arbeidsmarked – Nei til sosial dumping! • Avvis
arbeidslivlovutvalget – Styrk arbeidsmiljøloven! • Forsvar Folketrygden – tjenestepensjon til
alle! • Ikke rør AFP! • Likelønn – ikke lønn etter kjønn! • Utdanning skal ikke være
tapsprosjekt! • Anstendig lønn til alle! • 120.000 arbeidsledige - Vi krever arbeid - ikke trygd!
• Avskaff fattigdommen! • Nei til globalisert kapitalisme – Alternativet er sosialisme! • Stopp
oppsplitting og utflagging av norske bedrifter! • Nei til EU ! Ingen ny søknad! • Avvis USAs
verdensherredømme, krig og okkupasjon! • Hent soldatene hjem! • Stans Israels brutale
okkupasjon og terror! Riv Muren!
Hovedtalen ble holdt av Gerd-Liv Valla, leder av LO i Norge. LO i Oslos leder Kleiv
Fiskvik åpnet arrangementet med å redegjøre for det politiske grunnlaget. Det var appeller
ved Argelio Quevedo Suarez, nestleder for CTC (LO) Havanna og Anan Al-Atari fra
PGFTUs (Palestinsk LO) kvinneforum og leder for Det Palestinske Helse- og
Sosialforbundet.
I tillegg til korsang ved Sosialistisk kor og musikk ved Ruseløkka Janitsjarorkester og
Sinsen Ungdomskorps spilte Mambo Compañeros mens toget gikk ut fra Youngstorget.
Ungdomskonsert i Spikersuppa 1. mai
Etter demonstrasjonstoget var det ungdomskonsert i Spikersuppa. Her var det opptreden ved
blant andre Tungtvann, Gatas Parlament, The Carburetors, Delaware, Samsayo, Mambo
Compañeros og Dancing Youth. Konserten var i samarbeid med Norsk Folkehjelp.

11. mai 2004 – Rundtur i Groruddalen - næring eller kultur, trafikk eller
boliger?
Næringspolitisk utvalg i LO i Oslo inviterte til busstur i Groruddalen tirsdag 11. mai for blant
annet å se på arbeidsplasser, trafikk og miljø.

20. september 2004 – Demonstrasjon mot sosial dumping
Demonstrasjonen utenfor NHOs kontorer mot sosial dumping samlet i alt 63 faner. Demonstrasjonen var i samarbeid med de streikende heismontørene.

29. september 2004 – Byvandring i Groruddalen - et sted for bolig, arbeid
og miljø
Næringspolitisk utvalg og Kulturutvalget i LO i Oslo arrangerte byvandring med leddbuss i
Groruddalen onsdag 29. september. Thorbjørn Berntsen og Jan Bøhler fortalte om hvordan
13

det har vært før, om utfordringer i dag og litt om utviklingspotensialet og hvordan dalen kan
bli. Temaer var bolig, arbeids- og næringsliv og miljø.

12. oktober 2004 - Allsangkveld
Kulturutvalget i LO i Oslo inviterte til allsangkveld tirsdag 12. oktober, denne gang i
Dovrehallen i Storgata. I tillegg til sang og musikk var det appell ved Per Østvold, leder av
Norsk Transportarbeiderforbund, i forbindelse med LOs kampanje og debattopplegg "Du
bestemmer – LO på din side".

11. november 2004 – Aksjonsdag mot forslaget til ny arbeidslivslov
Demonstrasjonen på Eidvolls plass foran Stortinget var svært vellykket med flere tusen til
stede. Foruten at LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik holdt appell, var det innlegg ved tre av
medlemmene i Stortingets kommunalkomité; komintéleder Magnhild Meltveit Kleppa (SP),
Karl Eirik Schjøtt Pedersen (AP) og Karin Andersen (SV). Under forutsetning av at de tre
partiene får flertall på Stortinget i 2005 lovet alle tre å omgjøre eventuelle vedtak om ny
arbeidslivslov dersom stortingsflertallet trumfet det igjennom.
LO i Oslo tok initiativ til et opprop mot lovforslaget. Oppropet som lå ute på hjemmesiden
samlet omkring 7.500 underskrifter og det innkom ca. 7.200 underskrifter på papir, i alt ca
14.700 underskrifter ble overlevert kommunalkomitéen.
Det var markeringer og demonstrasjoner også mange andre steder i landet.

20. desember 2004 – Konferanse om internasjonalt arbeid
Globale utfordringer for fagbevegelsen, om global styring er mulig, Kinas rolle i verden,
prioriteringer i solidaritetsarbeidet og internasjonalt lokalt engasjement var temaer på
konferansen om internasjonalt arbeid. Konferansen ble avholdt i Folkets Hus på Youngstorget
og var et samarbeid mellom LO i Norge og LO i Oslo. (Se mer i beretningen for
Internasjonalt utvalg, side ...)

3. februar 2005 – Omvisning i operaen og operakveld
Kulturutvalget i LO i Oslo inviterte både til omvisning i Den Norske Opera og opera- og
operettekveld på Dovrehallen. Medvirkende her var Kristin Theisen (sopran), Arild Eriksen
(tenor) og Orlin Kantardjiev (klaver). De framførte "smaksprøver" fra kjente klassikere som
Lehar, Stolz og Puccini.

10. februar 2005 – Politisk markering mot tvungen lønnsnemnd
I forbindelse med at EL & IT Forbundets medlemmer på heisoverenskomsten var i fem
måneders arbeidskonflikt arrangerte LO i Oslo og EL&IT-forbundet en fanemarkering mot
den tvungne lønnsnemnda foran Stortinget. Grunnlaget for streiken var kampen mot sosial
dumping og kravet om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for arbeid i Norge. Men
24. januar grep regjeringen inn og varslet tvungen lønnsnemnd.
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3. mars 2005 – Allsangkveld på Two Dogs Pub
Kulturutvalget i LO i Oslo arrangerte allsangkveld torsdag 3. mars 2005 på Two Dogs Pub i
Brugata.

17. mars 2005 – Demonstrasjon til forsvar av pensjon og arbeidsmiljø
LO i Oslo arrangerte demonstrasjon mot regjeringens forslag om nytt pensjonssystem og
forslag om ny arbeidsmiljølov. Demonstrasjonen ble holdt på Eidsvolls plass utenfor
Stortinget torsdag 17. mars kl. 15.30. Det var markeringer også andre steder i landet.

Ny kurs: Allianse for å stoppe nyliberalismen ved stortingsvalget 2005
LO i Oslo og Attac Norge inngikk høsten 2005 en samarbeidsavtale om å danne en ny
allianse fram mot stortingsvalget 2005. 2005-alliansens formål er å drive informasjonsarbeid,
sette dagsorden og å mobilisere mot nyliberalisme fram mot stortingsvalget i 2005. Målet er
en ny politisk kurs etter valget, men alliansen vil ikke drive valgkamp for bestemte partier og
tar ikke stilling til aktuelle regjeringskoalisjoner. 2005-alliansen oppløses 13. september
2005, dagen etter valget.
2005-alliansen består av følgende åtte organisasjoner: LO i Oslo, Attac Norge, For
velferdsstaten, Utdanningsforbundet Oslo, PRESS, Latin-Amerikagruppene, Fellesrådet for
Afrika og Sykepleierforbundet Oslo.
Alliansen har blitt enige om følgende seks paroler, i tillegg til en mer utfyllende plattform:
1. Forsvar Folketrygden – stopp nedskjæringene!
2. USA ut av Irak – norske styrker hjem nå!
3. Global rettferd – slett ulandsgjelda!
4. Styrk offentlig velferd – stopp privatiseringa!
5. Styrk arbeidsmiljøloven – ja til et menneskelig arbeidsliv!
6. WTO gjør vondt verre – trekk norske krav til fattige land!
Arrangementer og tiltak i 2005-alliansens regi markedsføres under navnet ”OSLO 2005”.
2005-alliansen er ”organisasjonen” som består av alliansepartnerne, mens OSLO 2005 er
navnet på det utadrettede arbeidet. Organisasjoner som ikke er med i 2005-alliansen kan
tilslutte seg OSLO 2005, noe som koster kr. 500,- pr. organisasjon.
Det er opprettet tre arbeidsgrupper, en for mobilisering, en for møter og arrangementer og en
for kultur.
Det skal lages et stort arrangement lørdag 3. september 2005 på Youngstorget. Dette skal bli
den største og viktigste markeringen. I tillegg blir det temamøter, utdelingsaksjoner osv.
Det er ansatt en koordinator i halv stilling for å følge opp det daglige arbeidet.
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www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har i perioden fra 30. mars 2004 til 31. mars 2005 hatt
23.527 besøk. Årsaken til den store økningen i forhold til forrige periode (som hadde ca.
9.200 besøk) er oppropet mot arbeidslivslovutvalgets innstilling. I løpet av aksjonsmånedene
september, oktober og november hadde hjemmesiden i alt 17.734 besøk. Den dårligst besøkte
måneden var juli med bare 341 besøkende. Hvis vi korrigerer for oppropet og ser bort fra
sommermånedene juni og juli får vi et gjennomsnittlig besøkstall på 712 pr. ”normalmåned”.
Det er også stor forskjell mellom vanlige virkedager og helger. Det er så vidt over sju ganger
så mange besøk pr. dag mandag til fredag i forhold til lørdager og søndager. Gjennomsnitlig
besøk pr. dag er omkring 32 mandag til fredag, og ca. 4,5 lørdag og søndag i ”normaluker”
(korrigert for september – november og untatt juni og juli). Hjemmesideadressen er: www.looslo.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 har 67 medlemmer
benyttet seg av tilbudet i perioden 30. mars 2004 til 31. mars 2005. Den juridiske
rådgivningen består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time. LO i Oslo må kontaktes
for bestilling av time.

Deltakelse på konferanser og i delegasjoner
Leder av LO i Oslo, Kleiv Fiskvik og Olaf Svorstøl, LO i Oslos internasjonale utvalg, deltok i
januar 2005 i en delegasjon fra Landsorganisasjonen i Norge som hadde som formål å
undersøke forholdene i Venezuela generelt og situasjonen i fagbevegelsen spesielt. Det er
utferdiget en rapport om delegasjonsreisen.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter:
2004: 19. april, 3. mai, 24. mai, 3. - 4. juni (styrekonferanse), 23. august, 4. oktober, 25.
oktober, 29. november og 16. desember.
2005: 10. januar, 21. februar og 31. mars.
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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Representasjon
LOs representantskap:
Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet)
Sissel Karlsen
(NTF)

representant
vararepresentant

Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet)
Kjell Finvåg
(FF)
Mari Sanden
(Fagforbundet)

representant
representant
representant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad
(FF)
Siri Ingeborg Fossheim (Fagforbundet)

representant
vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kåre Thorkildsen
(FF)
Linda Scharning
(FF)

representant
vararepresentant

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

representant
vararepresentant

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

medlem
medlem
varamedlem

Fellesutvalget mot svart arbeid med NHO, fylkesskattekontoret, Skattedirektoratet,
likningskontoret og kemneretaten:
Tor Mostue
(FF)
medlem
Bjørn Olav Nordhaug (HRAF)
medlem

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

Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet)
leder
Tone Gjesdal
(Fagforbundet)
medlem
Anne Finborud
(SL)
medlem (til 1. mars 2005)
Ullrich Vollmerhaus
(SL)
medlem (fra 1. mars 2005)
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Steinar Hansgaard
Kristin Muleng Zeser

(Fagforbundet)
(NGF)

varamedlem
varamedlem

2005-alliansen:
Alexander Kvedalen

(HK)

AU-medlem

Arbeidslivskyndige meddommere ved Oslo Tingrett, oppnevnt av
LO i Oslo for perioden 2004 - 2008:
Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:
Kjell Finvåg
FF, fagarbeider
Gerd Øiahals
Postkom, vaktleder
Knut Frode Farholm
FF, tømrer
Per Arne Jensen Salo
EL & IT, heismontør
Emrullah Gürsel
SL, lærer
Grete Møistad Olsen
Fagforbundet, rådgiver
Jan-Edvard Monsrud
FF, maskinfører
Ruth Rasmussen
NTL, rådgiver
Bjørn Holm
Fagforbundet, fagarbeider
Sven Hugo Johansson
NGF, bokbinder
Chris Hartman
Fagforbundet, arkitekt
Jorun Johansen
HK, regionssekretær
Mona Martinsen
Fagforbundet, barnehageassistent
Kjetil Neskvern
HK, regionssekretær
Kristian Kristiansen
FF, industriarbeider
Bente Løvaas
NNN, fabrikkarbeider
Per Klausen
HK, daglig leder
Liv Thorstensen
SL, lærer
Lill Sæther
NTL, sekretær
Bente Jordanson
NTL, saksbehandler
Anne Karin Nyborg
NNN, industriarbeider
Odd Magnar Solbakken
FF, organisasjonsarbeider
Erik Hagen
NNN, spesialarbeider
Kjersti Langseth
NNN, produksjonsarbeider
Gunnar Nilsen
FF, industriarbeider
Øystein Christophersen
EL & IT, elektromontør
Steinar Burås
EL & IT, elektromontør
Svein Mortensen
NGF, trykker
Knut Øygard
NGF, trykker
Sture Steffensen
HK, ekspeditør
Inger Kristin Stornes Olsen Konsulent
Jon Løken
Postkom, sjåfør
Åse Pedersen
Fagforbundet, renholder
Einar Benjaminsen
HRAF, servitør
Vigdis Vollset
FF, speialarbeider
Ole Martin Bergmann
Fagforbundet, førstekonsulent
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styrekonferanse 3. juni 2004):
Leder:
Inger Lise Husøy
(NTL)
Medlemmer:
Svein Mortensen
(NGF)
Mirtha Compagnet
(FO)
Francisco Rasmijn
(EL&IT)
Randi Færevik
(Fagforbundet)
Dag Tønder
(NTF)
Anita Guldahl
(Fagforbundet)
Michael John Tung
(NLF)
Lill Sæther
(NTL)
Olaf Svorstøl
(NTL)
Trond A. Larsen
(FF)
Anne Berit Tuft
(HK)
Sekretær:
Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt sju møter.
2004: 23. april, 11. juni, 27. august og 17. september.
2005: 21. januar, 11. februar og 11. mars.

Utvalget har blant annet arbeidet med saker som:
Likestillingsseminar i Bulgaria 10. – 12. september 2004. Seminaret var en oppfølging av
tidligere samarbeid mellom Internasjonalt utvalg i LO i Oslo og KNSBs kvinnekommisjon i
Sofia. Inger Lise Husøy og Toril Deildok deltok fra LO i Oslo som forelesere. Seminaret tok
utgangspunkt i bevisstgjøring og videreutvikling av ”Kvinner kan”. Det ble fokusert på ulike
faglige temaer som økonomisk globalisering med vekt på WTO og GATS, gruppedynamikk
og organisasjonskultur.
Utvalget har jobbet med forslag til LO-kongressen. Fire forslag ble fremmet:
• Internasjonale perspektiver
• Faglig solidaritet
• Slipp grasrota til internasjonalt
• Bærekraftig utvikling.
Seminar og besøk hos CTC (fagbevegelsen) i Havanna på Cuba, 16. – 24. oktober. Seminaret
ble arrangert 18. – 20. oktober hvor Anita Guldahl, Michael Tung og Inger Lise Husøy hadde
innledninger. Mirtha Compagnet gjorde en stor jobb som tolkehjelp. Kleiv Fiskvik var med
for egen regning og holdt også en innledning på seminaret. Temaer som ble tatt opp var kjønn
og sosiale endringer, studiearbeid, likestilling, forhandlingsteknikk og globalisering.
Delegasjonen var også på besøk på arbeidsplasser og i lokale fagforeninger. Hensikten
var å knytte kontakter og undersøke mulighetene for framtidig samarbeid.
Delegasjonen var også tilstede på den høytidelige åpningen av dataklubben (se mer
informasjon om dette under).
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Internasjonalt utvalg har gjennom tre år vært aktive for å skaffe utstyr og bidra til finansiering
av lokaler og etableing av en dataklubb for ungdom og arbeidsledige i bydelen Atares El Pilar
i Havanna på Cuba. Prosjektet er nå ferdig og dataklubben hadde sin offisielle åpning i
oktober 2004. Her kjøres det nå tre kurs à tre timer om dagen. Interessen for å delta er stor og
det er mange på venteliste.
Innsamling av data- og kontorutstyr, møbler og verktøy til fagbevegelsen på Cuba. Det var i
juni 2004 at Internasjonalt utvalg henvendte seg til fagforeningene i Oslo med oppfordring
om å gi datamaskiner, møbler og annet. Flere fagforeninger og klubber har bidratt, og også
solidaritetsorganisasjoner LO i Oslo har kontakt med. Utvalget fikk fylt opp en stor container
med mange titalls datamaskiner, verktøy og utstyr til bilverksted, møbler, rullestoler osv. som
ble sendt av gårde i begynnelsen av mars 2005.
Utvalget har utarbeidet fire forslag til LO i Oslos årsmøte 2005:
• Likestillingsutfordringene er fortsatt mange: Ikke glem ’de andre’
• USA ut av Irak! Stans all norsk støtte til okkupasjonen!
• Økte forbindelser med fagbevegelsen UNT i Venezuela
• Økt dialog med Cuba.
Utvalget har også kommet med forslag til 1. mai 2005 om paroler og appellanter.
Utvalget har hatt møte med en representant fra Irans kommunistparti Komalah i forbindelse
med arrestasjon av arrangører for 1. maiarrangement i Iran i 2004. Utvalget ble orientert om
kampanje som var igangsatt for å frigi arbeiderne som hadde stått bak 1. maiarrangementet.
Utvalget vedtok en uttalelse mot arrestasjonen og støttet arbeidernes krav om frigivelse.
Utvalget har også hatt besøk av:
• Abu George, LOs internasjonale avdeling, som innledet om LOs internasjonale arbeid
• Flora Francisco, LO i Norges konsulent i Asia, som orienterte om LOs engasjement i Asia
med spesiell fokus på Vietnam.

Aktiviteter:
20. desember 2004 – Konferanse om internasjonalt arbeid
Konferansen om internasjonalt arbeid ble avholdt i Folkets Hus på Youngstorget og var et
samarbeid mellom LO i Norge og LO i Oslo.
Etter at Karin Beate Theodorsen fra LOs internasjonale avdeling ønsket velkommen til
konferansen innledet LO i Norges nestleder og styreleder i Internasjonal Faglig Solidaritet
(IFS), Finn Erik Thoresen, om globale utfordringer for fagbevegelsen. Deretter innledet
Steinar Alsos fra Attac om global styring er mulig. Torbjørn Færøvik innledet om Kinas
politiske og økonomiske rolle i verden, etterfulgt av innspill ved Diis Bøhn, LOs
internasjonale avdeling, og Inger Lise Husøy, LO i Oslo. Etter lunsjpausen innledet Øystein
Gudim fra LOs internasjonale avdeling om faglige prioriteringer i det internasjonale
solidaritetsarbeidet etterfulgt av innspill ved Kleiv Fiskvik, LO i Oslo. Konferansen ble
avsluttet med eksempler på internasjonalt lokalt engasjement ved Kristin Sundby,
Fagforbundet Oslo, Kjersti Langseth, Tiedemanns Arbeiderforening og Egil Mongstad,
Tømrer og Byggfagforeningen, som er fagforeninger som har hatt solidaritetsprosjekter
gjennom flere år.
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Representasjon:
Randi Færevik deltok på Europeisk sosialt forum i London 14. – 17. oktober 2004
Inger Lise Husøy sitter i representantskapet til Fellesutvalget for Palestina.
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Beretning for Kulturutvalget 2004 - 2005
Utvalget har i perioden bestått av :
Leder:
Sissel Berberg
(NTL)
Arild Eriksen
(MFO)
Bjørn Halvorsen
(NTL)
Kjersti Johansen
(Fagforbundet)
Anne-Britt Hovding (Fagforbundet)
Hilde-Gunn Johnsen (NNN)
Kirsti Krydsby
(NTL)
Fredrik Wibe
(NGF)
Sekretær: Ove Engevik
(LO i Oslo)
Utvalget har i perioden hatt 5 møter og har fortløpende rapportert til styret gjennom protokoll.
I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:
29. september 2004 – Byvandring i Groruddalen - et sted for bolig, arbeid og miljø
I samarbeid med Næringspolitisk utvalg arrangerte Kulturutvalget byvandring med leddbuss i
Groruddalen onsdag 29. september. Thorbjørn Berntsen og Jan Bøhler fortalte om hvordan
det har vært før, om utfordringer i dag og litt om utviklingspotensialet og hvordan dalen kan
bli. Temaer var bolig, arbeids- og næringsliv og miljø. Det var 45 deltakere.
12. oktober 2004 - Allsangkveld
Kulturutvalget i LO i Oslo inviterte til allsangkveld tirsdag 12. oktober, denne gang i
Dovrehallen i Storgata. I tillegg til sang og musikk var det appell ved Per Østvold, leder av
Norsk Transportarbeiderforbund, i forbindelse med LOs kampanje og debattopplegg "Du
bestemmer – LO på din side". Heismontørene bidro med appell og egenkomponert
streikesang. Ca. 50 deltakere.
3. februar 2005 – Omvisning i operaen og operakveld
Kulturutvalget i LO i Oslo inviterte både til omvisning i Den Norske Opera og opera- og
operettekveld på Dovrehallen. Medvirkende her var Kristin Theisen (sopran), Arild Eriksen
(tenor) og Orlin Kantardjiev (klaver). De framførte "smaksprøver" fra kjente klassikere som
Lehar, Stolz og Puccini. Det var 25 deltakere på omvisningen og ca. 40 deltakere på
Dovrehallen.
3. mars 2005 – Allsangkveld på Two Dogs Pub
Vårens allsangkveld ble avholdt 3. mars på Two Dogs Pub i Brugata. Det var åpen scene og
Heikara sto for musikken. Ca. 40 deltakere.
Utvalget forbereder også en byvandring i mai/juni.
Utvalget takker for positive oppslutning og tilbakemeldinger som gir inspirasjon til å prøve
videre med nye tiltak.
Ove Engevik
sekretær
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Beretning Næringspolitisk utvalg 2004-2005
Næringspolitisk utvalg har i perioden betått av:
Leder:
Kjell Finvåg
(FF)
Erik Hagen

(NNN)

Einar Benjaminsen
(HRAF)
Ann Inger Blakli
(Fagforbundet)
Nils Bull
(NJF)
Rune Dale
(NAF)
Anne Berit Aker Hansen (NNN)
Anne M. Kittelsen
(NTL)
Jon Sigmund Løken
(Postkom)
Nils Are Magerøy
(NJF)
Wiggo Vinje
(NTF)
Sekretær: Ove Engevik
(LO i Oslo)
Utvalget har arbeidet med saker oversendt fra styret og dels på eget initiativ.
Utvalget har rapportert til styret ved fremleggelse av protokoller.
Det er i perioden avholdt 4 møter og fremmøtet i utvalget har vært godt.
Utvalget har som målsetning bidra til å sikre at Oslo fortsatt skal ha et mest mulig variert
tilbud av arbeidsplasser og at forholdene blir lagt politisk til rette for at området skal
opprettholde sin rolle som ”lokomotiv” i norsk næringsutvikling.
Oslo Havn.
Forrige periode var delvis preget av arbeidet for trygging og utvikling av Oslo Havn med
dens betydning for sikring av arbeidsplasser, næringsutvikling og miljø i Oslo-området.
I denne prosessen som har pågått kontinuerlig siden 90-åra ser det ut som vi har fått en
løsning for overskuelig fremtid med vedtaket om utbygging av Sydhavna.
Utvalget har avgitt høringssvar senest vedr. øking av veikapasiteten til Sydhavna.
Groruddalen.
Utviklingen av Groruddalen som et sted å arbeide og bo i, preget forrige periode.
De lokale medlemmer av Næringspolitisk utvalg og lokale klubber har fortsatt å gjøre en
solid faglig/politisk jobb for å sikre arbeidsplassene i dalen.
Som en oppfølging av dette arbeidet arrangerte Næringspolitisk utvalg i samarbeid med
Kulturutvalget
29. september 2004 – Byvandring i Groruddalen - et sted for bolig, arbeid og miljø
En byvandring med leddbuss i Groruddalen. Thorbjørn Berntsen og Jan Bøhler fortalte om
hvordan det har vært før, om utfordringer i dag og litt om utviklingspotensialet og hvordan
dalen kan bli. Temaer var bolig, arbeids- og næringsliv og miljø. 45 deltok på turen.
Utvalget og LO i Oslo bisto også med utgivelsen av - Groruddalen – både arbeid og miljø en informasjonsavis som ble distribuert til husstandene i Groruddalen.
Utvalget og enkeltmedlemmer har vist stor aktivitet i forhold til møter i forskjellige fora der
dette området har vært til behandling, bl.a. på næringsbyrådens åpne høring.
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Det er etablert lokale nettverk for å utnytte alle påvikningsmuligheter for å synliggjøre
sammenhengen mellom å ha en arbeidsplass for å få råd til å kunne bo og at arbeidsplasser
også er viktige miljøskapere.
1. mars d.å. avga utvalget sin høringsuttalelse vedrørende Groruddalsplanen.
Utvalget regner med å måtte videreføre Groruddalsarbeidet også i neste periode.
Lokalisering av Postens brevsenter.
I samarbeide med de berørte fagforeninger har utvalget fortsatt arbeidet med å sikre at
Postens virksomheter får akseptable vilkår i Oslo. Denne saken er også en del av den
helhetlige Groruddalsproblematikken
Utvalget avla sitt høringssvar 28.2. d.å. Dette arbeidet må også følges opp i kommende
periode.
Utvalget har videre behandlet henvendelser for offentlige høringsuttalelser innenfor sitt
område.
Av andre saker som har opptatt utvalget er utviklingen på arbeidsmarkedet i en del bransjer,
privatiseringsmanien til en del politikere, utflyttingen av deler av den offentlige forvaltning
samt den generelle utvikling på arbeidsmarkedet i Oslo.
Ove Engevik
sekretær
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Studieutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styrekonferanse 3. juni 2003):
Leder:
Tore Larsen
(Fagforbundet)
Sekretær:
Ulrich Vollmerhaus
(SL)
Medlemmer:
Toril Deildok
(Fagforbundet)
Sidsel Brantsæter
(HRAF)
Erlend Holst-Jensen
(SL)
Wenche Sandum
(NNN)
Pål Aronsen
(NTF)
Per Ivar Ulven
(NTL)
Torunn Langaas Lybekbråten (Fagforbundet)
Karin Johannessen
(som tiltredende fra AOF Oslo)
Saksbehandler:
Alexander Kvedalen
(LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt til sammen sju møter:
2004: 13. april, 1. juni, 24. august, 21. september, 2. november og 7. desember.
2005: 21. februar.

Fagskolen 2004
Stdueieutvalget hadde planlagt og foreberedt Fagskolen 2004 slik den har vært gjennomført i
flere år. Den planlagte Fagskolen, som er et kurstilbud for tillitsvalgte, skulle begynne med
Rjukanseminaret 17. - 19. september etterfulgt av temakvelder annenhver tirsdag fram til 30.
november. Men på grunn av svært få påmeldte, kun seks deltakere, fant Studieutvalget det
verken mulig eller hensiktsmessig å gjennomføre Fagskolen 2004 og den ble dermed avlyst.

Fagligpolitisk verksted
Studieutvalget inviterte til Fagligpolitisk verksted som var en møterekke i perioden 28.
september til 30. oktober på seks temakvelder om aktuelle saker. Men interessen for å delta
var liten. På det meste var det bare fem påmeldte og Studieutvalget så seg nødt til å avlyse
alle møtene. De planlagte temaene var stortingsvalget 2005 og perspektivet på innholdet i en
ny flertallsregjerings politikk, alternativer til arbeidslivlovutvalgets innstilling, hvordan sikre
det økonomiske grunnlaget for velferdsstaten, LOs og fagforbundenes organisasjon og
rekruttering, norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk, og framtidsperspektiv på norsk
næringsliv.

Mediakurs
Studieutvalget utarbeidet opplegg for et to-dagers mediakurs 27. – 28. november på
Sørmarka, men på grunn av svært få påmeldinger ble kurset avlyst. Kurset var planlagt
gjennomført som en kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver og praktiske
intervjuøvelser i studio med opptak.
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Velferdspolitisk utvalg
Utvalgets sammensetning (oppnevnt 3. november 2004):
Leder:
Lasse Kristiansen
(Fagforbundet)
Medlemmer:
Siri Jensen
(Fagforbundet)
Tore Skjelstadaune
(HRAF)
Lars Semmerud
(FO)
Marianne Wallestad (FO)
Odd Mikkelborg
(Postkom)
Boye Ullmann
(FF)
Varaer:
Inger Dulin
(FO)
Are Saastad
(Fagforbundet)
Ivar Brevik
(NTL)
Astrid Bruvik
(HK)
Marte Rønbeck
(Fagforbundet)
Sekretær:
Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

Utvalget har i perioden ikke hatt noen møter eller aktiviteter.
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