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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1.
april 2005 til 13. mars 2006.
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 kontingentordning, med virkning fra 3. kvartal 2003. 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 framskrevet 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. 23. februar 2006 72.795 yrkesaktive medlemmer fordelt på 177
fagforeninger fra 22 forbund. Dette er en reduksjon på vel 3.500 betalende medlemmer i løpet
av siste år. Mye av reduksjonen skyldes opprydding i hvor medlemmene tilhører slik at flere
av medlemmene som i fjor ble innrapportert til LO i Oslo nå blir innrapportert til
lokalorganisasjonene i Akershus.
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. Det er de samme personene som velges til årsmøtet og
representantskapet. 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. 9,50 pr. yrkesaktiv medlem pr. kvartal som tilsvarer kr. 38,- pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komitéer
og utvalg:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Kleiv Fiskvik
Sissel Karlsen
Kjell Finvåg
Kjetil Neskvern
Kristin Sundby
Ulrich Vollmerhaus
Lill Sæther
Terje Fjellum
Sissel Hallem
Odd Mikkelborg
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
Kristiane Berg

(Fagforbundet)
(NTF)
(FF / HK)
(HK)
(Fagforbundet)
(SL)
(NTL)
(NGF / FF)
(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)
Ungdomssekretær (HK)

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

(Fagforbundet)
(NTF)
(FF / HK)

Kontrollkomitéen:
Leder:
Medlem:
Varamedlem:

Aase Marit Johansen (HK)
Arild Olsen
(Fagforbundet)
Bjørn Gulbæk
(EL&IT)

Revisor:
Harald Karlsen

(LOs revisjonskontor)
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Internasjonalt utvalg (oppnevnt 22. juni 2005):
Leder:
Medlemmer:

Inger Lise Husøy
Svein Mortensen
Francisco Rasmijn
Randi Færevik
Anita Guldahl
Michael John Tung
Lill Sæther
Olaf Svorstøl
Trond A. Larsen
Anne Berit Tuft
Fredrik Winger Solvang
Fred Karlstad

(NTL)
(NGF / FF)
(EL&IT)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(NLF)
(NTL)
(NTL)
(FF)
(HK)
(NTF)
(NNN)

Kulturutvalget (oppnevnt 22. juni 2005):
Leder:
Medlemmer:

Bjørn Halvorsen
Fredrik Wibe
Kirsti Krydsby
Sissel Berberg
Arild Eriksen
Kjersti Johansen
Per Georg Andersen

(NTL)
(NGF / FF)
(NTL)
(NTL)
(MFO)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)

Næringspolitisk utvalg (oppnevnt 22. juni 2005):
Leder:
Medlemmer:

Erik Hagen
Kjell Finvåg
Einar Benjaminsen
Wiggo Winje
Nils Bull
Anne Marie Kittelsen
Jon S. Løken
Rune Dale
Tove M. Helvik
Trine Ottesen
Mariann Andersen
Laila Hystad
Kristian Kristiansen

(NNN)
(FF / HK)
(HRAF)
(NTF)
(NJF)
(NTL)
(Postkom)
(NAF)
(NTL)
(HK)
(HK)
(Fagforbundet)
(FF)

Studieutvalget (oppnevnt 22. juni 2005):
Leder:
Sekretær:
Medlemmer:

Tore Larsen
Ulrich Vollmerhaus
Toril Deildok
Sidsel Brantsæter
Erlend Holst-Jensen
Wenche Sandum
Pål Aronsen

(Fagforbundet)
(SL)
(Fagforbundet)
(HRAF)
(SL)
(NNN)
(NTF)
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Per Ivar Ulven
Torunn L. Lybekbråten
Kristian Kristiansen
Karin Johannessen

(NTL)
(Fagforbundet)
(FF)
(tiltrer fra AOF Oslo)

Ungdomsutvalget (valgt på representantskapsmøte 21. november 2005):
Leder
Nestleder
Medlemmer / AU

Medlemmer

Varamedlemmer

Roger Kristensen
Aase Kristine Tangen
Anke Olsen
Karl Ernest Koch
Astrid Kjelsnes
Knut Birger Andersen
Christer Eng
Anders Johannessen
Marilen Guzman Silva
Frode Jenssen
Fabiana Silva de Souza
Ingrid Dale
Bjørn Anders Jonassen
Fredrik Winger Solvang
David Rødland
Ida Carolina Föyn
Gunnar Eriksen
Amer Sharif
Marius Halvorsen

Fellesforbundet
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Arbeidsmandsforbundet
Handel og Kontor
Fellesforbundet
Norsk Tjenestemannslag
Postkom
Postkom
Fagforbundet
Fagforbundet
Lokomotivmannsforbundet
Transportarbeiderforbundet
Transportarbeiderforbundet
Hotell og Restaurant
Handel og Kontor
Arbeidsmandsforbundet
Handel og Kontor
Fellesforbundet

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2006 (valgt på repskapsmøte 30. januar 2006):
Leder:
Medlemmer:

Terje Fjellum
Anne Karin Nyborg
Terje J. Eriksen
Lasse Kristiansen
Astrid Tjellaug
Odd Magnar Solbakken
Trine Helén Ottesen

(FF)
(NNN)
(NTL)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(FF)
(HK)

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 167 representanter fra forbundsområdene og
11 fra styret, totalt 178 stemmeberrettigede.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 18. april 2005 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 116 hvorav 113 representanter med stemmerett, en tiltredende og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 63,5 %.
Saker som var til behandling:
1. Konstituering.
2. Styrets beretning for perioden 30. mars 2004 - 31. mars 2005.
3. Regnskap for 2004.
4. Budsjett for 2005.
5. Forslag til årsmøtet: 1. Habile og kvalifiserte tjenestemenn, 2. Framtidig pensjonsordning,
3. Likestillingsutfordringene er fortsatt mange: Ikke glem ’de andre’, 4. USA ut av Irak!
Stans all norsk støtte til okkupasjonen!, 5. Økte forbindelser med fagbevegelsen UNT i
Venezuela, 6. Økt dialog med Cuba og 7. Familie- og likestillingspolitisk utvalg.
6. Valg.

Mandag 22. august 2005:
Tilstede: Totalt 91 hvorav 79 representanter med stemmerett, en tiltredende, fem gjester, fire
innledere og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 44,4 %.
Følgende sak ble behandlet:
1. Stortingsvalget 2005. Innledere var: Jan Bøhler, AP, Erling Folkvord, RV, Lars Rottem
Kragnes, SP og Ingunn Gjerstad, SV.

Mandag 17. oktober 2005:
Tilstede: Totalt 73 hvorav 68 representanter med stemmerett, to tiltredende, en innleder og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 38,2 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Den faglige og politiske situasjonen etter stortingsvalget. Innledning ved LOs 2. nestleder
Geir Mosti.
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Mandag 21. november 2005:
Tilstede: Totalt 86 hvorav 84 representanter med stemmerett, en tiltredende og en funksjonær.
Frammøteprosent: 47,2 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Statsbudsjettet 2006. Innledning ved Stein Reegård, leder av LOs samfunnspolitiske
avdeling.
2. Oslo Kommunes budsjett 2006. Innledning ved Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo.
3. Framskrevet regnskap for 2005 og foreløpig budsjett for 2006 for LO i Oslo.
4. Valg av LOs ungdomsutvalg i Oslo.

Mandag 30. januar 2006:
Tilstede: Totalt 104 hvorav 97 representanter med stemmerett, tre tiltredende, to gjester og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 55,5 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Tariffoppgjøret. Innledning ved LO-sekretær Tor-Arne Solbakken.
2. WTO og EUs tjenestedirektiv. Innledning ved statssekretær Liv Monica B. Stubholt (SP).
3. Valg av valgkomité til årsmøte 3. april 2006.

Mandag 27. februar 2006:
Tilstede: Totalt 72 hvorav 69 representanter med stemmerett, en innleder og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 38,8 %.
Følgende sak ble behandlet:
Aktuelle saker fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Innledning ved statssekretær JanErik Støstad.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 47,8 %.
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Møter og arrangementer
4. april 2005: Kurs om forslaget til ny arbeidsmiljølov
Det ble arrangert kurs om regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov mandag 4. april 2005 kl.
10.00 - 15.00 på Kvisten i Bygningsrabeidernes Hus, Møllergata. Regjeringens forslag med
konsekvenser ble gjennomgått av advokat Frode Samuelsen.

14. april 2005: Globaliseringskonferanse
Internasjonalt utvalg arrangerte konferanse om globalisering sett i relasjon til samarbeidet
med Attac og stortingsvalget 2005. Konferansen ble holdt på Kvisten i Møllergata torsdag 14.
april 2005 fra kl. 12.00 til 16.00. Først innledet Rolf Utgård, Fafo, om globale konsern og
fagforeningsknusing / -fiendtlighet og nedbygging av faglige og sosiale rettigheter og
hvordan vi kan møte dette. Ingrid Fiskaa fra Attac innledet om kapitalstrømmer og global
styring av økonomien. Dokumentarfilmen "New Zealand eksperimentet" ble vist, og Nina
Hanssen fra Aktuell og Heidi Steen fra Fagbladet som nettopp hadde besøkt New Zealand
fortalte om situasjonen der da.

15. – 16. april 2005: Konferanse for LOs lokalorganisasjoner
58 representanter fra 28 av LOs lokalorganisasjoner var samlet i Oslo helgen 15. - 16. april
2005 for å diskutere viktige politiske saker. Konferansen oppfordret til generalstreik mot
regjeringens forslag til pensjonsreform og ny arbeidsmiljølov 24. mai, rett i forkant av
behandlingen av disse sakene i Stortinget. Konferansen fremmet krav om at begge sakene
skulle utsettes slik at folket i stortingsvalget kunne avgjøre framtidens pensjonssystem og
arbeidsmiljølov.
Privatisering og den stadig omseggripende nyliberalismen ble også diskutert. Blant annet
ble det trukket fram at sykehusstrukturen skal ivareta folks trygghet og behov, og ikke må
drives etter økonomiske mål. Konferansen sa nei til privatisering av helsevesenet og gikk
blant annet inn for at helseforetakene underlegges offentlig demokratisk styring.
Andre saker som ble tatt opp var den storstilte privatiseringen av fiskeressursene hvor
den borgerlige regjeringen har gitt bort fiskekvoter til enkeltpersoner og rederier uten
tidsavgrensning og dermed eies og kontrolleres av noen få private aktører.
Konferansen vedtok i alt sju uttalelser, disse var: Generalstreik til forsvar av folketrygden
og for styrking av arbeidsmiljøloven, Sykehusstrukturen skal ivareta folkets trygghet, Aksjon
mot angrep på folketrygd og arbeidsmiljølov og tjenestemannslov, Stopp privatiseringa av
jernbanen - gjenreis Statsbanen, Vern om 2. pinsedag som helligdag, Fiskeressursene tilhører
det norske folk i fellesskap - privatiseringen må reverseres og Bevar enhetsskolen - opphev
friskoleloven.

1. mai 2005
I det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget var det taler ved
stortingsrepresentant Jens Stoltenberg, stortingsrepresentant Kristin Halvorsen, leder av EL &
IT-forbundet i Oslo og Akerhus Terje Skog og bystyrerepresentant Liv Gulbrandsen. LO i
Oslos leder Kleiv Fiskvik åpnet arrangementet med å redegjøre for det politiske grunnlaget. I
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tillegg var det korsang ved Sosialistisk kor og musikk ved Ruseløkka Janitsjarorkester og
Sinsen Ungdomskorps.
LO i Oslos hovedparole var: Ny regjering med ny politikk! De øvrige parolene var:
Forsvar besteårsregelen! Ingen kutt i pensjonen! • Styrk arbeidsmiljøloven – avvis
regjeringens rasering! • Norsk lønn i Norge! Nei til sosial dumping! • Slå tilbake
privatiseringen! • Forsvar velferdsstaten! – 10 milliarder ekstra til kommune-Norge! •
Sykehusene under demokratisk kontroll – vekk med stykkprisen! • Avskaff fattigdommen!
Rettferdig fordeling! • 6 timers dag med full lønnskompensasjon • Avvis den globaliserte
kapitalisme – Ja til sosialisme! • Avvis USAs verdensherredømme! • Alle utenlandske tropper
ut av Irak! • Israel ut av Palestina! Riv muren! • Nei til EU - Ingen ny søknad! • Utrygt
arbeidsliv blir aldri moderne • Moderniseringsministeren stinker Thatcher • Borgerlig politikk
er grådighet satt i system • Stopp raseringen av Oslo-Velferden • Vann og strøm i offentlig
eie • Vi er evig optimister og stolte sosialister • Nei til arbeidsløshet og utstøting – stopp
utflagging og privatisering! • Nei til skattelette! Ja til helse og omsorg!
Rett etter at det tradisjonelle arrangementet var ferdig, og mens demonstrasjonstoget gikk
ut fra torget, begynte ungdomskonserten som denne gangen ble arrangert på Youngstorget.
Ungdomskonsert på Youngstorget 1. mai
Ungdomsutvalget arrangerte en ungdomskonsert i samarbeid med LO i Oslo og Norsk
Folkehjelp. Konserten var meget vellykket, og det var mange tilskuere gjennom store deler av
dagen. Kjente artister stilte opp, av disse kan nevnes; Backstreet Girls, Vidar Busk, Amund
Maarud, Paal Flaata og Koohinor. Det var appeller ved Magnus Marsdal, Oslo 2005, og en
representant fra Norsk Folkehjelp. Innsamlede midler gikk til Norsk Folkehjelps
innsamlingsaksjon til Sudan og alle band og artister stilte opp gratis.

8. juni 2005: Debattmøte om pensjonsreformen
Som en del av OSLO2005-kampanjen (se mer om dette på side 14) ble det arrangert åpent
debattmøte om pensjonsreformen på Parkteatret 8. juni 2005. I panelet deltok Erik Orskaug,
sjefsøkonom i UHO, Audun Lysbakken, stortingsrepresentant for SV, Arne Byrkjeflot, leder
for LO i Trondheim, Marianne Marthinsen, stortingskandidat for AP og Magnus Marsdal,
leder i Attac Norge. Det var tilstede omlag 120 tilhørere.

29. august – 10. september 2005: Valgbod på Youngstorget
I forbindelse med stortingsvalget 2005 hadde LO i Oslo valgbod plassert ved fontenen på
Youngstorget. Her var det samlet forskjellig valgmateriell fra forbundene innen LO i tillegg
til at det også var brosjyremateriell fra partiene i det rød-grønne regjeringsalternativet;
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, og fra Rød Valgallianse.

1. – 9. september 2005: Valgavis
LO i Oslo trykket og distribuerte en egen valgavis. Avisen ble distribuert av Posten Norge AS
til i alt 268.771 husstander i Oslo. Det var en utgave for ”vestkanten” og en for ”østkanten”.
Det ble distribuert 159.435 av østkantutgaven og 109.336 av vestkantutgaven. I tillegg ble det
trykket og distribuert 20.000 eks. av en tredje utgave til arbeidplasser og stands.
LO i Oslo hadde også helsides valgannonser i flere av fagbladene.
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3. september 2005: OSLO2005 – valgarrangement på Youngstorget
OSLO2005, som var valgkamparrangementet til 2005-alliansen som LO i Oslo var en del av,
fant sted på Youngstorget lørdag 3. september 2005. Dette var et stort arrangement med
appeller ved Knut Nærum, Reiulf Steen, Marte Ryste og Ingrid Fiskaa. Det var også mange
musikalske innslag ved band og artister som stilte opp gratis. Etter arrangementet på
Youngstorget var det demonstrasjonstog. Les mer om 2005-alliansen på neste side.

16. september – 29. november 2005: Fagskolen
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte som begynte med et helgekurs, det såkalte
Rjukanseminaret, 16. - 18. september 2005. Dette ble fulgt opp med temakvelder annenhver
tirsdag fram til 29. november. Les mer om Fagskolen under Studieutvalgets beretning.

26. oktober 2005: Allsangkveld
Kulturutvalget i LO i Oslo arrangerte allsangkveld 26. oktober på Two dogs pub i Brugata.

15. februar 2006: Demonstrasjon mot overgrep mot bussarbeidere i Iran
De iranske myndighetene har gjennom mange år systematisk undertrykket fagbevegelsens
arbeid og slår brutalt ned på arbeidere og tillitsvalgte. Da hundrevis av streikende
bussarbeidere ble arrestert og mishandlet oppfordret den internasjonale fagbevegelsen FFI til
demonstrasjoner verden over 15. februar. LO i Oslo fulgte oppfordringen ved å arrangere
demonstrasjon utenfor den iranske ambassade i Oslo i samarbeid med Landsorganisasjonen i
Norge. Det ble holdt flere appeller og mange hadde møtt fram for å protestere mot det iranske
styrets framfered er i strid med ILO-konvensjonen og internasjonal rettsorden.
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Ny kurs: Allianse for å stoppe nyliberalismen ved stortingsvalget 2005
LO i Oslo og Attac Norge inngikk høsten 2004 en samarbeidsavtale om å danne en ny
allianse fram mot stortingsvalget 2005. 2005-alliansens formål var å drive
informasjonsarbeid, sette dagsorden og å mobilisere mot nyliberalisme fram mot
stortingsvalget i 2005. Målet var ny politisk kurs etter valget, men alliansen drev ikke
valgkamp for bestemte partier eller tok stilling til aktuelle regjeringskoalisjoner. 2005alliansen ble oppløst 13. september 2005, dagen etter valget.
2005-alliansen besto av følgende åtte organisasjoner: LO i Oslo, Attac Norge, For
velferdsstaten, Utdanningsforbundet Oslo, PRESS, Latin-Amerikagruppene, Fellesrådet for
Afrika og Sykepleierforbundet Oslo.
Alliansen var 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!
Det ble opprettet tre arbeidsgrupper, en for mobilisering, en for møter og arrangementer og en
for kultur.
Hovedmarkeringen, OSLO2005, fant sted på Youngstorget lørdag 3. september 2005. Dette
var et stort arrangement med appeller ved Knut Nærum, Reiulf Steen, Marte Ryste og Ingrid
Fiskaa. Det var også mange musikalske innslag ved band og artister som stilte opp gratis.
Etter arrangementet på Youngstorget var det demonstrasjonstog. Utover kvelden var det
arrangement i Cuba-parken hvor det var underholdning og mat.
Det ble også avholdt et åpent debattmøte om pensjonsreformen på Parkteatret 8. juni 2005. I
panelet deltok Erik Orskaug, sjefsøkonom i UHO, Audun Lysbakken, stortingsrepresentant
for SV, Arne Byrkjeflot, leder for LO i Trondheim, Marianne Marthinsen, stortingskandidat
for AP og Magnus Marsdal, leder i Attac Norge. Det var tilstede omlag 120 i salen.
Det var ansatt en koordinator i halv stilling i et halvt år for å ivareta det daglige arbeidet.

13

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 126 medlemmer
benyttet seg av tilbudet i perioden 1. april 2005 til 13. mars 2006. 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
Delegasjon til Kina, august 2005:
I forbindelse med LO i Oslos samarbeid med fagbevegelsen i Shanghai, Shanghai Municipal
Trade Union Council (SMTUC), sendte LO i Oslo i august 2005 en delegasjon til Kina under
ledelse av Kjell Finvåg. Delegasjonen besøkte bl.a. Shanghai og Beijing. De deltok i
bedriftsbesøk og hadde samtaler med ledelsen for SMTUC og All China Federation of Trade
Unions (ACFTU).
Sentral LO-delegasjon til CTC (cubansk fagbevegelse) 19. – 26 nov. 2005:
Kleiv Fiskvik deltok i delegasjonen som hadde møter med CTC sentralt og hvor en fornyet
samarbeidsavtale mellom LO og CTC med varighet til utgangen av 2009 ble undertegnet
av LOs leder Gerd-Liv Valla og CTCs leder Pedro Ross. Kleiv Fiskvik undertegnet under
dette besøket også en fornyelse av samarbeidsavtalen mellom LO i Oslo og CTC i Havanna,
sammen med lederen for CTC i Havanna Ernesto Freire. Avtalen har samme tidsramme som
den sentrale avtalen mellom LO og CTC.
Europeisk faglig konferanse om Cuba i London, 24. – 25. februar 2006:
Kleiv Fiskvik deltok i konferansen som ble arrangert av Storbritannias LO (TUC) og 23
britiske forbund. Det var i alt 20 deltakere fra norske fagorganisasjoner på konferansen som
hadde 260 deltakere.
Trondheimskonferansen 27. – 29. januar 2006:
Kjell Finvåg.

www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har i perioden hatt ca. 8.600 besøk. Hjemmesideadressen
er www.lo-oslo.no.
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Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 13 styremøter:
2005: 18. april, 12. - 13. juni (styrekonferanse), 22. juni, 22. august, 5. september, 17.
oktober, 31. oktober, 17. november og 19. desember.
2006: 30. januar, 27. februar 6. og 13. mars.
Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, høringssaker,
kursvirksomhet, 1. mai, og organisatoriske saker som budsjett og aktivitetsplan.

Velferdspolitisk utvalg og arbeidsgruppe om fattigdom
På LO i Oslos årsmøte 18. april 2005 ble det i forbindelse med beretningen stilt spørsmål om
hvorfor Velferdspolitisk utvalg hadde hatt så lav aktivitet.
I perioden LO i Oslo hadde Velferdspolitisk utvalg, som var fra 3. november 2003 til 13. juni
2005, tok LO i Oslos styre hånd om velferds- og sosialpolitiske saker slik som tidligere.
Utvalget la ikke fram noen saker for styret, og det var heller ingen i styret som ba om at saker
skulle bli oversendt til eller behandlet i utvalget, ei heller etterlyste kompetanse eller
synspunkter fra utvalget.
På denne bakgrunn mente LO i Oslos arbeidsutvalg (AU) at det ikke var behov for
Velferdspolitisk utvalg og innstilte dermed på at Velferdspolitisk utvalg skulle avvikles.
Innstillingen ble fremmet på styrekonferansen 12. juni 2005, men da det var noen i styret som
ytret ønske om å opprettholde utvalget besluttet styret å utsette saken til et senere styremøte
slik at alle hadde god tid til å forberede seg til drøftelse av saken. Saken har blitt utsatt også
etter dette fordi få eller ingen av de som ytret seg mot AUs innstilling har vært tilstede.
Saken ble endelig behandlet på styremøte 31. oktober 2005 og Velferdspolitisk utvalg ble da
vedtatt avviklet med seks mot fem stemmer.
På styremøte 19. desember 2005 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe med interesserte
ressurspersoner som skal forberede et seminar om fattigdomsproblematikken og lage forslag
til uttalelse. Fattigdom blir også tema på representantskapsmøtet 22. mai 2006.
Arbeidsgruppa består av Rigmor Hogstad (FO), Sissel Hallem (EL&IT), Rolf Solvang (NTL),
Odd Mikkelborg (Postkom) og Lill Sæther (NTL), og er nå i gang med planleggingen.
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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 styremøte 22. juni 2005):
Leder:
Inger Lise Husøy
(NTL)
Medlemmer: Svein Mortensen
(NGF / FF)
Francisco Rasmijn
(EL&IT)
Randi Færevik
(Fagforbundet)
Anita Guldahl
(Fagforbundet)
Michael John Tung
(NLF)
Lill Sæther
(NTL)
Olaf Svorstøl
(NTL)
Trond A. Larsen
(FF)
Anne Berit Tuft
(HK)
Fredrik Winger Solvang (NTF)
Fred Karlstad
(NNN)
Sekretær:
Alexander Kvedalen
(LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt åtte møter.
2005: 22. april, 16. juni, 19. august, 23. september og 25. november.
2006: 20. januar, 17. februar og 17. mars.

Noen saker utvalget har arbeidet med:
Forslag fremmet til LO-kongressen i mai 2005 om internasjonale saker har blitt gjennomgått
av utvalget og utvalgets synspunkter formidlet til LO i Oslos delegasjon.
Inger Lise Husøy innledet på kvinneseminar i Vietnam for LOs internasjonale avdeling i juni
2005.
Det ble laget et opplegg for studietur til London 23. – 26. juni 2005 i forbindelse med
forberedelsene til valgkampen her i Norge. Hensikten var blant annet å høre deres erfaringer
med valgarbeid og å få vite mer om hvordan fagbevegelsen innen EU har det. Også deres
samarbeid med den cubanske fagbevegelsen sto på programmet. Men på grunn av få
påmeldte ble turen ikke gjennomført.
Utvalget har startet et prosjektsamarbeid med fagbevegelsen i Hanoi, Vietnam.
Samarbeidsavtale mellom Hanoi Federation of Labour (HNFOL) og LO i Oslo ble
undertegnet da en delegasjon fra LO i Oslo var der 1. – 7. desember 2005. Delegasjonen besto
av Kleiv Fiskvik, Anne-Berit Tuft og Inger Lise Husøy. Privatisering og lav
organisasjonsgrad er to hovedutfordringer for fagbevegelsen der. Også forsikringsordningene
som følger medlemskapet her i Norge er av interesse. Kursing for privat sektor om blant
annet lønnsforhandlinger og organisering er under planlegging.
Utvalget hadde en delegasjon i Havanna på Cuba 10. – 20. desember 2005 bestående av Svein
Mortensen, Randi Færevik og Inger Lise Husøy. Det ble da arrangert seminar for CTC
Havanna hvor de norske innledningene var om globalisering i et feministisk perspektiv,
feminisering av fattigdom, omstilling i arbeidslivet, kollektive forhandlinger og
18

kvinneperspektiv i lønnsforhandlinger.
Delegasjonen var også på besøk på arbeidsplasser og LO i Oslo donerte kr. 7.000,- til
CTCs drift og kr. 14.000,- til avvikling av deres kongress i 2006.
Inger Lise Husøy innledet om Kina på LO-konferansen om internasjonalt samarbeid 20.
desember 2005.
Utvalget arbeider med å få fylt opp og sende en ny kontainer med utstyr, blant annet
datamaskiner og en minibuss som bil-gruppa i Oslo Jern- og Metall jobber med, som skal til
fagbevegelsen og medisinsk utstyr til helsevesenet på Cuba. Det tas sikte på at kontaineren
sendes i våren 2006.
Det faglige internasjonale solidaritetsfondet som ble vedtatt opprettet på LO i Oslos årsmøte i
2002 har nå en saldo på kr. 35.000,-. Det er foreløpig ikke disponert noen midler fra fondet.

Aktiviteter:
14. april 2005: Globaliseringskonferanse
Internasjonalt utvalg arrangerte konferanse om globalisering sett i relasjon til samarbeidet
med Attac og stortingsvalget 2005. Konferansen ble holdt på Kvisten i Møllergata torsdag 14.
april 2005 fra kl. 12.00 til 16.00. Først innledet Rolf Utgård, Fafo, om globale konsern og
fagforeningsknusing / -fiendtlighet og nedbygging av faglige og sosiale rettigheter og
hvordan vi kan møte dette. Ingrid Fiskaa fra Attac innledet om kapitalstrømmer og global
styring av økonomien. Dokumentarfilmen "New Zealand eksperimentet" ble vist, og Nina
Hanssen fra Aktuell og Heidi Steen fra Fagbladet som nettopp hadde besøkt New Zealand
fortalte om situasjonen der da.

Representasjon:
Randi Færevik deltok på motkonferanse i forbindelse med G8-møtet i Edinburgh 2. – 6. juli
2005.
Lill Sæther og Trond Larsen var med på delegasjonsreise til Shangai i august 2005 (deres
deltakelse ble ikke finansiert av LO).
Delegasjon til Vietnam 1. – 7. desember 2005 med Kleiv Fiskvik, Inger Lise Husøy og AnneBerit Tuft for å undertegne samarbeidsavtale med HNFOL .
Delegasjon til Cuba 10. – 20. desember 2005 bestående av Inger Lise Husøy, Svein
Mortensen og Randi Færevik.
Konferanse om Cuba i London 24. – 25. februar 2006 hvor Lill Sæther, Olaf Svorstøl og
Fredrik Solvang deltok fra utvalget.
Svein Mortensen, Trond Larsen, Olaf Svorstøl, Inger Lise Husøy og Fredrik Solvang deltok
på LO konferanse 7. mars 2006 om hvorfor LO samarbeider med Cuba.
Inger Lise Husøy sitter i representantskapet til Fellesutvalget for Palestina.
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Kulturutvalget
Utvalget har i perioden bestått av :
Leder: Bjørn Halvorsen
Per Georg Andersen
Sissel Berberg
Arild Eriksen
Kjersti Johansen
Kirsti Krydsby
Fredrik Wibe

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

Sekretær:

(LO i Oslo)

Ove Engevik

Utvalget har i perioden hatt 4 møter og har fortløpende rapportert til styret gjennom protokoll.
I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:
26. oktober 2005 – Allsangkveld på Two Dogs Pub
Høstens allsangkveld ble avholdt 26. 0ktober på Two Dogs Pub i Brugata. Det var åpen scene
og Heikara sto for musikken. Ca. 30 deltakere.
Vårens allsangkveld planlegges avviklet på Hovedøya i slutten av mai kombinert med
omvisning i klosterruinene.
Utvalget har videre søkt om støtte fra LOs kulturfond til 2 arrangementer for å oppmuntre til
medvirkning fra lokale krefter i foreninger og klubber. Vi regner med at vi får støtte og kan
avvikle et eller to arrangementer til høsten.
Videre har utvalget engasjert seg for lokaliseringen av Norsk Rockemuseum til Oslo og for
at Munch museet fortsatt skal ha sin plass i Oslo Øst.
Utvalgets medlemmer deltok også i valgkampen.
Utvalget takker for positiv oppslutning og tilbakemeldinger som gir inspirasjon til å prøve
videre med nye tiltak.
Ove Engevik
sekretær
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Næringspolitisk utvalg
Næringspolitisk utvalg har i perioden betått av:
Leder:
Erik Hagen
(NNN) (leder fra 09.11.005)
Mariann Andersen
(HK)
Einar Benjaminsen
(HRAF)
Nils Bull
(NJF)
Rune Dale.
(NAF)
Kjell Finvåg
(HK)
(leder til 09.11.2005)
Tove M. Helvik
(NTL)
Laila Hystad
(Fagforb.)
Anne M. Kittelsen
(NTL)
Kristian Kristiansen (FF)
Jon Sigmund Løken (Postkom)
Trine Helen Ottesen (HK)
Wiggo Vinje
(NTF
Sekretær: Ove Engevik

(LO i Oslo)

Utvalget har arbeidet med saker oversendt fra styret og dels på eget initiativ.
Herunder, i samråd med LO i Oslos ledelse, har utvalget tatt hånd om vedtektenes
bestemmelse ”Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter” når det
gjelder næringsspørsmål.
Utvalget har rapportert til styret ved fremleggelse av protokoller og ved muntlige rapporter i
styret.
Det er i perioden avholdt 5 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.
Også denne periode har vært preget av arbeidet for trygging og utvikling av transportaksen
Kontinentet – Oslofjorden – Oslo Havn – Grorudterminalene med mulighet for direkte
omlasting til skinnegående videretransport nordover og til de sentrale Østlandsområder.
Denne aksen har avgjørende betydning for sikring av arbeidsplasser, næringsutvikling og
miljø ikke bare i Oslo-området men også for store deler av resten av landet.
En positiv erfaring har vært at Natur og ungdom ut fra et miljøperspektiv har sammenfallende
synspunkter med oss når det gjelder bevaringen og utviklingen av denne aksen.
Oslo Havn.
I denne prosessen som har pågått kontinuerlig siden 90-åra har ser det ut som vi har fått en
løsning for overskuelig fremtid med vedtaket om utbygging av Sydhavna.
I inneværende periode har utvalget vært aktivt for å påvirke at Havna må få ro i den
omstillingsprosess som kreves i forhold til utviklingen av Sydhavna og avviklingen av andre
områder. Her må andre planleggere / utbyggere ”holde fingra fra fatet” til Oslo Havn har fått
truffet sine disposisjoner, slik at det ikke legges hindringer i veien for flyten i trafikken.
Utvalget har avgitt høringssvar senest vedr. Fjordbyplanen og planen for utvikling av Indre
By.
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Terminal- og industriområdet i Groruddalen.
Utviklingen av Groruddalen som et sted å arbeide og bo i, har også preget denne perioden.
De lokale medlemmer av Næringspolitisk utvalg og lokale klubber har fortsatt å gjøre en
solid faglig/politisk jobb for å samle og strukturere faktainformasjon for å sikre
arbeidsplassene i dalen.
Utvalget og enkeltmedlemmer har vist stor aktivitet i forhold til møter i forskjellige fora der
dette området har vært til behandling, bl.a. har det vært møter med byutviklingskommiteen,
samt grupper fra Oslo RV, Oslo AP og Oslo SV fraksjoner i bystyret.
Det er etablert lokale nettverk for å utnytte alle påvirkningsmuligheter for å synliggjøre
sammenhengen mellom å ha en arbeidsplass for å få råd til å kunne bo og at arbeidsplasser
også er viktige miljøskapere.
Det er også gjort skriftlig henvendelse til Byutviklingskommiteen vedrørende deleelementer i
Groruddalsplanen.
Utvalget regner med å måtte videreføre Groruddalsarbeidet også i neste periode.
Lokalisering av Postens brevsenter.
Utvalget beklager at Posten Norge besluttet å lokalisere Postens Brevsenter for Oslo utenfor
byen. Resultatet vil være at ca. 3.000 arbeidsplasser (herav ca. 2.000 kvinnearbeidsplasser)
over tid, forsvinner ut av Oslo. Samtidig vil det splitte opp og svekke soliditeten av
terminallogistikken i Groruddalen.
Om det er riktig som det hevdes at dette delvis skyldes sendrektighet i Oslos politiske
beslutningsorganer og administrative organer bør dette få et etterspill. Det må være et
tankekors at kommunen har opptrådt på en måte som gjør at den mister lokaliseringen av en
av sine viktigste offentlige servicefunksjoner.
Det blir fremover desto mer viktig å sikre rom for andre virksomheter i Oslo. Det er ikke
akseptabelt at landets hovedstad ikke finner plass til å huse sine egne nærservicefunksjoner.
Næringskonferanse.
Utvalget har nedsatt en egen arbeidsgruppe for å forberede en næringskonferanse før eller like
over sommeren. Utvalget finner dette viktig for å belyse behovet for oversikt og samordning
av alle de forhold som spiller inn for å sikre eksisterende arbeidsplasser og gi muligheter for
utvikling av nye.
Andre saker.
Utvalget har videre behandlet henvendelser for offentlige høringsuttalelser innenfor sitt
område.
Utvalget er fortsatt opptatt av 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 styremøte 22. juni 2005):
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)
Kristian Kristiansen
(FF)
Karin Johannessen
(som tiltredende fra AOF Oslo)
Saksbehandler:
Alexander Kvedalen
(LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt til sammen 10 møter:
2005: 12. april, 31. mai, 22. juni, 10. august, 7. september, 28. september 17. november og 1.
desember.
2006: 7. og 28. februar.

Fagskolen 2005
Fagskolen, som er et kurstilbud for tillitsvalgte, ble gjennomført i perioden 16. september til
29. november 2005. Det var denne gang rekordstor interesse med i alt 37 påmeldinger, men
av praktiske hensyn var det desverre ikke plass til mer enn 31 deltakere.
Fagskolen begynte med et helgekurs, det såkalte Rjukanseminaret, som ble gjennomført 16. 18. september 2005 på Rjukan. Her var det blant annet besøk på ”det røde bibliotek” og på
Industriarbeidermuseet. I tillegg til omvisninger var det foredrag ved lokale tillitsvalgte og
historiker Harald Berntsen.
Rjukanseminaret ble fulgt opp med temakvelder annenhver tirsdag fram til 29. november.
Temaer og innledere var som følger:
20. september: Ny arbeidsmiljølov - Hva nå? Innledning ved Roy Pedersen, leder Oslo
Bygningsarbeiderforening.
4. oktober: Etter stortingsvalget. Innledning ved Kleiv Fiskvik, leder av LO i Oslo.
18. oktober: Pensjonsreformen. Innledninger ved Lill Sæther fra NTL/landsforening 2 og
Trond Ydersbond, NTL avd. 2-12 SSB.
15. november: Den markedsliberale vending i utdanningspolitikken. Innledning ved
professor Jon Frode Blichfeldt.
29. november: Det flerkulturelle arbeidsliv. Innledning ved Reza Rezaee, internasjonal leder
i Sosialistisk Venstreparti.
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LOs ungdomsutvalg i Oslo
Utvalgets sammensetning (valgt på representantskapsmøte 21. november 2005):
Leder
Roger Kristensen
Fellesforbundet
Nestleder
Aase Kristine Tangen
Norsk Sjømannsforbund
Medlemmer / AU Anke Olsen
Norsk Tjenestemannslag
Karl Ernest Koch
Arbeidsmandsforbundet
Astrid Kjelsnes
Handel og Kontor
Medlemmer
Knut Birger Andersen
Fellesforbundet
Christer Eng
Norsk Tjenestemannslag
Anders Johannessen
Postkom
Marilen Guzman Silva
Postkom
Frode Jenssen
Fagforbundet
Fabiana Silva de Souza Fagforbundet
Ingrid Dale
Lokomotivmannsforbundet
Bjørn Anders Jonassen Transportarbeiderforbundet
Fredrik Winger Solvang Transportarbeiderforbundet
David Rødland
Hotell og Restaurant
Ida Carolina Föyn
Handel og Kontor
Varamedlemmer
Gunnar Eriksen
Arbeidsmandsforbundet
Amer Sharif
Handel og Kontor
Marius Halvorsen
Fellesforbundet

LOs ungdomsutvalg i Oslo ble konstituert 12.12.05. Det er 16 medlemmer i utvalget, og tre
vararepresentanter. Roger Kristensen fra Fellesforbundet ble valgt som leder. Nestleder ble
Aase Kristine Tangen fra Sjømannsforbundet. Det ble valgt et arbeidsutvalg som består av 5
medlemmer + ungdomssekretæren.
Fra konstitueringsmøtet 12. desember 2005 og frem til 13. mars 2006, har ungdomsutvalget
avholdt en planleggingskonferanse og to utvalgsmøter. I forkant av planleggingskonferansen
ble det avholdt et arbeidsutvalgsmøte. Det har vært et møte i forbindelse med planleggingen
av ungdomsarrangement 1. mai.
Representanter fra utvalget deltok aktivt i arbeidet før, under og etter ”Jobb og
utdanningsmessa 2006” på Lillestrøm.
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