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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 27.
mars 2007 til 25. mars 2008.
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
beregningsutvalget 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
Per 10. januar 2008 hadde LO i Oslo 69.551 yrkesaktive medlemmer fordelt på 171
fagforeninger fordelt på 20 forbund. Dette er en nedgang på 1.812 medlemmer i forhold til
medlemstallet pr. 12. februar 2007.
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
landsgjennomsnittet i lønnsstatistikken fra Det tekniske beregningsutvalg. Reguleringen skjer
pr. 1. kvartal. Kontingenten for 2008 er kr. 10,50 pr. yrkesaktiv medlem pr. kvartal som
tilsvarer kr. 42,- pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komitéer
og utvalg:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Kleiv Fiskvik
Trine Helén Ottesen
Kjell Finvåg
Arne Halaas
Ulrich Vollmerhaus
Sissel Hallem
Odd Mikkelborg
Erik Hagen
Berit Moen
Rigmor Hogstad
Astrid Tjellaug
Roy Pedersen
Bjørn Halvorsen
Jan A. Klemetsen
Jorid Tveita
Anne Rønningsbakk
Kari Hauge
Ingri Bjørnevik
Merete Bellingmo
Leif Helland
Karl Ernest Koch

(Fagforbundet)
(HK)
(HK)
(Fagforbundet)
(SL)
(EL&IT)
(Postkom)
(NNN)
(NTL)
(FO)
(Fagforbundet)
(FF)
(NTL)
(NAF)
(FF)
(NTF)
LOs distriktskontor Oslo / Akershus
(Fagforbundet)
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i
Oslo (Fagforbundet)
AOF Oslo
Ungdomsutvalget (NTL)
Ungdomssekretær (FF)

Arbeidsutvalget:
Leder:
Kleiv Fiskvik
Nestleder:
Trine Helén Ottesen
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg

(Fagforbundet)
(HK)
(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 6. juni 2007):
Leder:
Medlemmer:

Trine Helén Ottesen
Svein Mortensen
Francisco Rasmijn
Randi Færevik
Anita Guldahl
Michael John Tung
Lill Sæther
Olaf Svorstøl
Trond A. Larsen
Anne Berit Tuft
Arne Larsen
Behrooz Naseri

(HK)
(FF)
(EL&IT)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(NLF)
(NTL)
(NTL)
(FF)
(HK)
(NNN)
(Fagforbundet)

Kulturutvalget (oppnevnt 6. juni 2007):
Leder:
Medlemmer:

Odd Mikkelborg
Sissel Berberg
Fredrik Wibe
Arild Eriksen
Kjersti Johansen
Trond Ydersbond
Unni Øgård
Grethe Moe

(Postkom)
(NTL)
(FF og SL)
(MFO)
(Fagforbundet)
(NTL)
(NTL)
(SL)

Næringspolitisk utvalg (oppnevnt 6. juni 2007):
Leder:
Medlemmer:

Erik Hagen
(NNN)
Kjell Finvåg
(HK)
Wiggo Vinje
(NTF)
Nils Bull
(NJF)
Jon S. Løken
(Postkom)
Mariann Andersen
(HK)
Bjørn Olav Nordhaug (FF)
Tor Hernes
(NTL)
Ove Engevik
(FF)
Næringspolitisk utvalg ble 24. september 2007 supplert med følgende medlemmer:
Michella Jensen
(FF)
Sara Swerdhjalt
(FF)

Studieutvalget (oppnevnt 6. juni 2007):
Leder:
Medlemmer:

Jorid Tveita
Sidsel Brantsæter
Erlend Holst-Jensen
Brit Jeremiassen
Masood Raja
Ronny Kristiansen
Arne Hedemann
Fredrik Lothe

(FF)
(FF)
(SL)
(NNN)
(Postkom) (til 5. september 2007)
(FF)
(HK)
(Fagforbundet)
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Karin Johannessen
(tiltrer fra AOF Oslo)
Studieutvalget ble 24. september 2007 supplert med følgende medlem:
Mandip Kaur
(FF)

Ungdomsutvalget (valgt på representantskapsmøte 26. februar 2007):
Leder:
Medlemmer:

Roger Kristensen
(FF)
Mathew Aakerøy
(FF)
Silje Renate Bækkelund
(FF)
Fredrik Winger Solvang
(NTF)
Eirik Ski Rasmussen
(NTF
Sabahat Anjum
(Postkom)
Ola Harald Svenning
(Fagforbundet)
Fauzia Hussain
(Fagforbundet)
Karl Ernest Koch
(NAF)
Monica Gram Larsen
(NAF)
Øystein Riise Næss
(HK)
Hani Jouhar
(HK)
Leif Helland
(NTL)
Waseem Ashraf
(NTL)
Freddy Otten
(FF)
Mobaraak Mohammed Omer (FF)
Varamedlemmer: Gunn Caroline Larsen
(FF)
Jonas Bergstrøm
(FF)
Gunnar Eriksen
(NAF)
David Rødland
(FF)
Mandip Kaur
(FF)
I perioden har Leif Helland og Roger Kristensen byttet plass slik at Leif Helland var leder ved
periodens utløp.

LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk:
Leder.
Medlemmer:

Ingri Bjørnevik
Gunnar Andersen
Inger Helene Vaaten
Jagdish Kaur
Jorid Tveita
Malak Pirkherzri
Unni Bierregård Moe

(Fagforbundet)
(NTL)
(HK)
(SL)
(FF)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2008 (valgt på repskapsmøte 28. januar 2008):
Leder:
Medlemmer:

Kjell Finvåg
Kjersti Langseth
Lasse Kristiansen
Anne Karine Halvorsen
Gudrun Høverstad
Sissel Traavik

(HK)
(NNN)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(NTL)
(HK)
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Sekretariatet har bestått av:
Kleiv Fiskvik, leder
Ove Engevik, saksbehandler (til og med 13. juli 2007)
Ingunn Gjerstad, saksbehandler (fra og med 11. september 2007)
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 150 representanter fra forbundsområdene og
11 fra styret, totalt 161 stemmeberettigede.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 16. april 2007 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 103 hvorav 100 representanter med stemmerett, en gjest og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 62,1 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Konstituering
2. Styrets beretning for perioden 14. mars 2006 - 20. mars 2007
3. Regnskap for 2006
4. Budsjett for 2007
5. Forslag: 1. Fra NTL Fylkesutvalget i Oslo: Flere tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn. 2.
Fra NTL Fylkesutvalget i Oslo: Aktivitetsplikt. 3. Fra Internasjonalt utvalg: Økt
engasjement for Burma.
6. Valg

Mandag 24. september 2007:
Tilstede: Totalt 84 hvorav 76 representanter med stemmerett, seks tiltredende, en innleder og
en funksjonær.
Frammøteprosent: 47,2 %.
Følgende sak ble behandlet:
1. Status om pensjon, spesielt AFP. Innledning ved Stein Reegård, leder av LOs
Samfunnspolitisk avdeling og medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget om AFP.
Representantskapet vedtok en uttalelse om pensjon og avtalefestet pensjon.

Mandag 29. oktober 2007:
Tilstede: Totalt 80 hvorav 74 representanter med stemmerett, en tiltredende, tre eksterne
innledere og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 46,0 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Rekruttering av tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn. Innledninger ved Surangkana
”Aom” Hærum, hovedtillitsvalgt Scandic Hotel Høvik, Akhtar Hussain, klubbleder
Vectura og vara til LO i Oslo fra NNN, Mandip ”Dipa” Kaur, tillitsvalgt Fellesforbundet
avd. 246 – OHRAF og representant til LO i Oslo, Elvis Chi Nwozu, tillitsvalgt i
Fagforbundet Oslo og Monica Lund, tidligere FAFO-forsker.
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Mandag 26. november 2007:
Tilstede: Totalt 61 hvorav 57 representanter med stemmerett, to tiltredende og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 35,4 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Framskrevet regnskap for 2007 og foreløpig budsjett for 2008 for LO i Oslo
2. Oslo kommunes budsjett 2008.
3. Statsbudsjettet 2008.
Møtet startet med en billedkavalkade fra arbeidsplasser i Oslo sammensatt og utlånt fra
Arbeiderbevegelsens arkiv

Mandag 28. januar 2008:
Tilstede: Totalt 87 hvorav 84 representanter med stemmerett, en innleder og to funksjonærer.
I tillegg møtte 30 gjester fra Valdres videregående skole og et ukjent antall pressefolk.
Frammøteprosent: 52,2 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Tariffoppgjøret 2008. Innledning ved LOs leder Roar Flåthen.
2. Valg av valgkomité til årsmøte 14. april 2008.

Mandag 18. februar 2008:
Tilstede: Totalt 65 hvorav 62 representanter med stemmerett, en innleder og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 38,5 %.
Følgende saker ble behandlet:
1. Ny folketrygd. Innledning ved utredningsleder Eystein Gjelsvik i LOs samfunnspolitisk
avdeling.

Mandag 10. mars 2008:
Tilstede: Totalt 79 hvorav 73 representanter med stemmerett, tre tiltredende, en gjest og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 45,3 %.
Følgende sak ble behandlet:
1. 1. mai 2008, politisk grunnlag, paroler, taler og fullmakter.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 46,6 %.
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Møter og arrangementer
16. mars – 5. juni 2007: Fagskolen
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte som begynte med et helgekurs, det såkalte
Rjukanseminaret 16. - 18. mars 2007, hvor det var med 23 deltakere. På Rjukan var det blant
annet omvisning i byen, besøk på Norsk Industriarbeidermuseum og foredrag ved historiker
Harald Berntsen og lokale tillitsvalgte. Rjukanseminaret ble etterfulgt av seks temakvelder:
20. mars: Rekruttering til LOs forbund, ved Kari Hauge, LOs distriktskontor Oslo/Akershus
27. mars: Rødgrønn næringspolitikk, ved Jeanette Iren Moen, Fellesforbundet
17. april: Det flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV
8. mai:
Kommunevalgkampen 2007, ved Kleiv Fiskvik, LO i Oslo
22. mai: Ny arbeidsmiljølov, ved Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge
5. juni:
Sosial dumping, ved Roy Pedersen, Oslo Bygningsarbeiderforening.

11. april 2007: Valgkampskolering – FrP-koden
LO i Oslo arrangerte valgkampskolering om hemmeligheten bak FrPs suksess onsdag 11.
april kl. 10.00 – 15.00 i Folkets Hus på Youngstorget. Forfatteren av boka «Frp-koden»,
Magnus E. Marsdal, fortalte blant annet om sine møter med en arbeiderfamilie som alltid har
vært fagorganiserte og som etter 50 år som trofaste AP-velgere har gått over til FrP. På kurset
snakket han om hvorfor FrP gjør suksess blant mange arbeidsfolk, hvordan vi kan svekke
FrPs oppslutning, og hva fagbevegelsens rolle i dette kan være.

12. april 2007: Seminar om pensjonsreformen, AFP og tidligpensjon
I samarbeid med EL & IT Forbundet distrikt Oslo – Akershus arrangerte LO i Oslo seminar
om pensjonsreformen, AFP og tidligpensjon. Målsettingen med seminaret var å gjøre
deltakerne i stand til å kunne holde innledninger i egne klubber og fagforeninger, og i andre
organisasjoner, om temaet. Seminaret ble holdt på Kvisten i Møllergata 37, fra kl. 08.30 til
15.00, med lunsj midt på dagen. Nærmere 40 personer deltok.

12. april 2007: Internasjonalt forum
Internasjonalt utvalg inviterte til Internasjonalt forum torsdag 12. april kl. 16.00 i Oslo
Arbeidersamfunns lokaler, Arbeidersamfunnets plass 1. Yngve Hågensen innledet om
fagbevegelsens internasjonale solidaritetsarbeid. Etterpå var det debatt og spørsmål.

April - 12. desember 2007: Inkluderingsarbeidet i LO i Oslo
Etter årsmøtet i april 2007 ble det nedsatt en gruppe som skulle utarbeide forslag til hvordan
fagbevegelsen kan rekruttere flere personer med ikke-vestlig bakgrunn som tillitsvalgte.
Gruppa la fram sine forslag, som blant annet innebærer vedtektsendringer, til styret i LO i
Oslo 21.12.07. Gruppa har bestått av følgende personer: Akhtar Hussain (NNN), Masood
Raja (Postkom) fram til 05.09.07, Jorid Tveita (FF), Astrid Tjellaug (Fagforbundet) og Bjørn
Halvorsen (NTL).
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1. mai 2007
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget startet kl. 11.05 med appeller ved
Eirik Brunvatne Thommessen, AUF i Oslo, og Mons Lie, Norske leger mot atomvåpen. Etter
dette var det taler ved Rune Gerhardsen (AP), Knut Even Lindsjørn (SV), Negar Enayati
(RV) og LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik. Det var også en internasjonal appell ved Laila ElShaar, PGFTU (palestinsk LO). Ruseløkka Janitsjarorkester, Sinsen Ungdomskorps og
Sosialistisk kor sørget for kulturelle innslag i løpet av arrangementet. I tillegg var Tempo
Høybråten Janitsjar med i demonstrasjonstoget som gikk ut fra torget ca. kl. 12.45.
I følge telling foretatt med tellemaskin utført av Arne Rolijordet, var det ca. 8.600
personer som gikk i demonstrasjonstoget, noe som er høyeste oppslutning siden 1990. Det var
parolene om miljø og pensjoner som samlet flest deltakere. Enda flere var på Youngstorget
for å høre talene. Antallet anslås til ca. 10.000.
LO i Oslos hovedparole var: Ny politikk for Oslo-velferden – mot privatisering! Fjern
H/Frp-byrådet! Øvrige paroler var: Stopp pensjonsranet! • Varig sikring av dagens AFP! •
Garanti for skole / arbeid til ungdom! • Heltid en rettighet – deltid en mulighet! • 6 timers
arbeidsdag med full lønnskompensasjon! • NHO undergraver tariffavtalene - Nei til sosial
dumping! • Nei til tjenestedirektivet – bruk reservasjonsretten! • Norge må ta ansvar – redusér
klimautslipp nå! • Gi plass til funksjonshemmede i arbeidslivet! • Vann og strøm i offentlig
eie! • Ja til etnisk mangfold – Kamp mot all rasisme! • Vern om universelle
velferdsordninger! • Avskaff fattigdommen! • Ikke rør Aker Sykehus! Sykehusene ut av
foretakene! • Fortsatt optimister og stolte sosialister! • Norge ut av Afghanistan! • Avvis
USAs verdensherredømme! • Alle utenlandske tropper ut av Irak – Ingen krig mot Iran! •
Avskaff alle atomvåpen! • Riv Muren – anerkjenn Palestina!
Ungdomskonsert på John Dee 1. mai
Ungdomsutvalget arrangerte en ungdomskonsert i samarbeid med Norsk Folkehjelp og LO i
Oslo. Konserten var meget vellykket. Fem band opptrådte og det var litt over 300 tilskuere
tilstede.

9. mai 2007: Demonstrasjon mot pensjonsforliket – for fortsatt AFP
Rundt om i hele landet ble det onsdag 9. mai iverksatt politiske streiker og arrangert
demonstrasjoner mot pensjonsforliket. Demonstrasjonen i Oslo ble arrangert på Youngstorget
og samlet nesten 4.000 mennesker. Gatas Parlament og Byggband underholdt. I tillegg til tale
ved LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik var det en rekke appeller før de frammøtte gikk i tog til
departementet hvor det ble overlevert et protestskriv til Bjarne Håkon Hanssen. Totalt i hele
landet var det flere titusener som gikk ut i politisk streik, og i Oslo sto blant annet alle Tbaner og trikker.

August – 8. september 2007: Kommunevalget 2007
Kommunevalget høsten 2007 var viktig i forhold til hvordan Oslo kommune skal utvikle seg
og hva kommunen skal være for byens innbyggere. LO i Oslo var aktive i valgkampen.
Valgavis
LO i Oslo utga en firesiders valgavis. Her ble blant annet svarene på 31 spørsmål til AP, SV,
SP, RV, H, FrP, KrF og V om viktige Oslosaker presentert for å synliggjøre hva partiene står
for. Andre saker som ble tatt opp i avisen var dårligere eldreomsorg med FrP, sosial dumping
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og ikke minst viktigheten av å bruke stemmeretten som var forsidesaken. Valgavisen ble
fulldistribuert gjennom Posten Norge AS til litt over 187.000 husstander i Oslo Øst.
27. august – 8. september 2007: Valg- og informasjonstelt på Youngstorget
LO i Oslo hadde bemannet valgtelt på Youngstorget i to uker, fra mandag 27. august til
lørdag 8. september. I tillegg til valgmateriell fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Rødt og Senterpartiet, var det både valgmateriell og generell informasjon fra forbundene og
LO. Vi opplevde at det var større interesse for å få vite mer om LOs og forbundenes tilbud
enn om valgrelaterte saker. Det er tydelig et informasjonsbehov om fagbevegelsen både blant
de som alt er medlemmer og de som ikke er. Boden var bemannet fra kl. 09.00 – 18.00 på
hverdager og fra kl. 10.30 – 17.30 på lørdagene. I løpet av disse to ukene var det med
tilsammen ca. 25 personer fra forskjellige fagforeninger til å bemanne teltet.
Kulturpolitisk erklæring
Kulturutvalget tok initiativ til å lage en erklæring om kulturpolitikk og fikk AP, SV, RV og
SP med på å forplikte seg til å øke kulturens andel av Oslobudsjettet opp til to prosent dersom
de vant valget. Innsats for musikkorps, musikkskoler, ungdomsklubber, kommunale museer
og samlinger, og bibliotek var andre saker som enighet om i erklæringen. Erklæringen ble
blant annet bekjentgjort gjennom annonser rett før valgdagen 10. september.

13. september 2007: Konferanse om AFP
Vel 240 deltok på heldagskonferansen om avtalefestet pensjon (AFP) som ble holdt på
Sørmarka torsdag 13. september. Konferansen var et samarbeid mellom LO i Oslo og
Aksjonen "Forsvar AFP". Etter at LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik åpnet konferansen var det
innledninger ved Siri Jensen, Kvinner på tvers og professor i trygdemedisin Bjørgulf
Claussen, UiO. Dessuten var det kortere innledninger ved Hans O. Felix, leder av EL&ITforbundet, Randi Reese, leder av Fellesorganisasjonen, Per Østvold, leder av
Transportarbeiderforbundet, Klemet Rønning-Aaby, spesialrådgiver i Fagforbundet og Stein
Reegård, avdelingsleder i LOs Samfunnspolitisk avdeling. Ordstyrer for debatten var Arne
Byrkjeflot, leder LO i Trondheim. Klubbleder ved Aker Verdal, og leder for Aksjon forsvar
AFP, Stein Aamdal, avsluttet konferansen.

12. oktober – 11. desember 2007: Fagskolen
Fagskolen ble arrangert to ganger i 2007, og denne omgangen startet med det populære
seminaret på Rjukan 12. - 14. oktober. Rjukanseminaret ble fulgt opp med temakvelder hos
LO i Oslo. På Rjukanseminaret var det omvisning i byen om Rjukans historie, besøk på
Industriarbeidermuseet og foredrag ved lokale tillitsvalgte og historiker Harald Berntsen.
Følgende temakvelder ble avholdt hos LO i Oslo:
16. okt.: Det flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV
30. okt.: Rekruttering til LOs forbund, ved Kari Hauge, LOs distriktskontor Oslo/Akershus
6. nov.: Ny arbeidsmiljølov, ved Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge
13. nov.: Rødgrønn næringspolitikk, ved Jeanette Iren Moen, Fellesforbundet
20. nov.: Sosial dumping, ved Roy Pedersen, Oslo Bygningsarbeiderforening.
11. des.: Videre arbeid med AML og sosial dumping, ved Jan-Erik Støstad, Arbeidsdep.
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24. oktober 2007: Kulturkveld hos Arbeiderbevegelsens Arkiv
Kulturutvalget inviterte i samarbeid med Arbeiderbevegelsens Arkiv til kulturkveld onsdag
24. oktober hvor arkivar og historiker Ole Martin Rønning holdt foredrag om
"Arbeiderbevegelsens kulturpolitikk og kulturytringer 1905-1940". Foredraget ble illustrert
med bilder og det var også omvisning i arkivets lokaler.

22. november 2007: Landsomfattende aksjonsdag for AFP
Flere LO-avdelinger og fagforeninger rundt om i landet gikk sammen om å arrangere en
landsomfattende aksjon for AFP torsdag 22. november. Hovedarrangementet fant sted utenfor
Stortinget i Oslo og ble en vellykket markering for AFP. Det ble holdt appeller ved Reiulf
Steen, som for øvrig ble avbrutt av applaus en rekke ganger, Stein Aamdal fra
Fellesforbundet og Gerd Kristiansen, nestleder i Fagforbundet. Det var også overrekkelse av
krav til Stortingets arbeids- og sosialkomité.

11. januar 2008: Teaterkveld med An-Magritt, kåseri og mat
Kulturutvalget arrangerte en helaften med matservering, kåseri og musikal på Det norske
teateret Kristian IV s gt. 8. Kl. 17.45 fredag 11. januar 2008. Kvelden startet med middag og
kåseri med Sturle Kojen om Johan Falkberget. Høydepunktet var naturlig nok musikalen AnMagritt.

6. mars 2008: Iran-demonstrasjon
LO i Oslo oppfordret til deltakelse på demonstrasjonen utenfor den iranske ambassaden i
Oslo med krav om at de iranske fagforeningslederne Mansour Osanloo og Mahmoud Salehi
skal løslates. Demonstrasjonen var verdensomspennende og det var forbundene tilsluttet
International Transport Workers' Federation som sto som arrangører.

8. mars 2008: Den internasjonale kvinnedagen
LO i Oslo hadde sluttet seg til 8. marsarrangementet på Youngstorget i Oslo, og deltok i
demonstrasjonstoget med parolene Heltid og liklønn nå, og Ikke rør AFP.
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www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har i perioden hatt ca. 7.600 besøk. Hjemmesideadressen
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 har 116 medlemmer
benyttet seg av tilbudet i perioden. Den juridiske rådgivningen består av en gratis
konsultasjon på inntil en halv time. LO i Oslo må kontaktes for bestilling av time.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter:
2007: 16. april, 6. – 7. juni (styrekonferanse), 3. og 24. september, 29. oktober og 5. og 26.
november og 3. desember.
2008: 28. januar, 18. februar og 25. mars.
Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, høringssaker,
kursvirksomhet, 1. mai, og organisatoriske saker som budsjett og aktivitetsplan.

Nytt telefon- og telefaksnummer
LO i Oslo fikk nytt telefon- og telefaksnummer 20. desember 2007:
Nytt telefonnummer: 23 06 20 40
Nytt telefaksnummer: 23 06 20 41
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Representasjon
LOs representantskap:
Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet)
Trine Helén Ottesen
(HK)

representant
vararepresentant

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

representant
representant
representant

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

representant
vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag:
Kåre Thorkildsen
(FF)
Morten André Rønningen (FF)

representant
vararepresentant

Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet)
leder
Tone Gjesdal
(Fagforbundet)
medlem
Ullrich Vollmerhaus
(SL)
medlem
Steinar Hansgaard
(Fagforbundet)
varamedlem
Kristin Muleng Zeser (FF)
varamedlem

Arbeidslivskyndige meddommere ved Oslo Tingrett, oppnevnt av
LO for perioden 2008 - 2012:
Følgende personer er oppnevnt av LO til meddommerutvalg:
Bodil Helene Andersen
Regionsekretær
Ole martin Bergmann
Førstekonsulent
Steinar Burås
Organisasjonssekretær
Eriksen Henry
Organisasjonssekretær
Knut Frode Farholm
Tømrer
Kjell Finvåg
Regionsekretær
Emrullah Gürsel
Lærer
Terje Høyer Hansen
Chris Hartman
Prosjektarkitekt
Tor Hernes
Seniorrådgiver
Holm Gunnar
Per Klausen
Regionkontorleder
Tore Kristiansen
Nestleder
Kristian Kristiansen
Industriarbeider
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Ole Halvard Lie
Anne Lise Lunde
Lynes Hogne
Unni B Moe
Rashid Nawaz
Kjetil Neskvern
Per Arne Nicolaysen
Rebecca Norman
Grete Møistad Olsen
Omer Mobarak
Åse Pedersen
Else Marie Reisen
Hege Rosenlund
Per-Arne Salo
Tone Stenmarck
Beate Strandholen
Knut Bernt Svardal
Liv Thorstensen
Jorid Tveita
Sissel Weholdt
Svein Woldsund
Gerd Øiahals
Jan-Edvard Monsrud
Bente Løvaas
Øystein Christophersen
Anne karin Nyborg
Bente Jodanson
Lill Sæther
Knut Øygard
Silje Bækkelund
Vigdis Vollset
Helena Bozicevic

Miljøterapeut
Personalkonsulent
Renholdsoperatør
Regionsekretær
Sporvognsfører
Sykepleier
Rådgiver
Renholder
Museumsbibliotekar
Hjelpepleier
Heismontør
Fiolinist
Avdelingssossionom
Lærer
Leder av FF avd 246
Regionsekretær
Fylkessekretær
Forbundssekretær
Maskinfører
Fabrikkarbeider
Elektromontør
Industriarbeider
Saksbehandler
Leder
Trykker
Grafisk designer
Servitør
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styremøte 6.juni 2007):
Leder: Trine Helén Ottesen (HK)
Nestleder: Svein Mortensen (FF)
Medlemmer: 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)
Behrooz Naseri (Fagforbundet)
Sekretær: Alexander Kvedalen til november og deretter Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)
Arbeidsform
Utvalget har i perioden avholdt 10 møter:
2007: 12. april, 15. juni, 10. august, 14. september, 12. oktober, 16. november og 7.desember.
2008: 11.januar 15. februar og 7. mars. Utvalget har invitert innledere til noen møter:
-ElvisChi Nwosu fra Global Migrants for Climate Action
-Karin Beate Theodorsen, Camilla Houeland og Andre Larsen fra Internasjonal avdeling I LO
-Marta Valdes og Chris Parker fra LOs næringspolitiske avdeling og internasjonal avdeling
Utvalget har i år forsøkt å etablere et internasjonalt forum og igangsatt grupper på enkeltland
for å styrke det internasjonale engasjementet i fagbevegelsen. Det er nedsatt arbeidsgrupper
som forbereder samarbeidsprosjekter/seminarer i Hanoi og Havanna. Utvalget har i perioden
vedtatt retningslinjer ved representasjon for LO i Oslo.
Samarbeid med HNFOL i Hanoi-seminar og arbeidsplassbesøk
I perioden 31.oktober til 2.november 2007 ble det avholdt seminar i samarbeid med Hanoi
Federation of Labour, HNFOL i Hanoi. Trine Helén Ottesen, Lill Sæther og Trond Larsen
deltok fra LO i Oslo. Det er i forkant av seminaret nedlagt mye arbeid i å forberede de
aktuelle tema og en god gjennomføring.
På seminaret vekslet vi og vietnamesiske representanter. Vi fikk gode leksjoner som gav
nyttig innsikt om samfunnsforholdene. Vi foreleste om virkningen av globale endringer,
faglig skolering under nye vilkår, kollektive forhandlinger i privat sektor, lokale
forhandlinger i privat sektor, forhandlingsteknikk og kommunikasjon, hersketeknikker,
likestilling, partsforholdet og tre-parts samarbeidet. Vi arrangerte verksteder for
forhandlingstrening om ulike emner. Dette ble møtt med stor entusiasme og vi er enige om å
sette av mer tid til slike sesjoner. I rollespillene agerte en både som arbeidsgivere og
arbeidstakere med gitte emner å forhandle om og utvikle gode argumenter for. Temaene som
ble behandlet var mange og varierte fra for eksempel lønnsforhandlinger, innføring av
sikkerhetsutstyr og velferdspermisjoner utover lovens minstestandarder.
Samarbeid med CTC i Havanna seminar og arbeidsplassbesøk
Trine Helén Ottesen, Olaf Svorstøl og Michael Tung deltok på dette fra Internasjonalt utvalg i
tiden 17. til 25. november 2007. Som en del av oppfølgingen av samarbeidsavtalen arrangerte
utvalgets medlemmer seminar for CTC Havanna. Seminaret er lagt opp slik at de som deltar
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senere underviser andre fagorganiserte lokalt om det de lærer. De cubanske innlederne
snakket om den faglige og politiske situasjonen på Cuba, likestilling, arbeidslovgivning og
kollektivavtaler. Innlederne fra Internasjonalt utvalg tok for seg temaene faglig
opplæring, rekruttering, organisasjonsutvikling, omstilling i arbeidslivet, kollektive
forhandlinger, forhandlingskunnskap, likestilling og hersketeknikker. Det var lagt inn mye
gruppearbeid og rollespill.
En viktig del av vårt samarbeid med CTC er å besøke arbeidsplasser og lokale
fagforeninger. Slik øker vi også innsikten i cubansk arbeidsliv som delvis er i endring. Det
ble arrangert et lærerikt bedriftsbesøk på ”Instituto de investigaciones para la industia
alimenticia” en forskningspark for næringsmidler nær Havana. Denne ble opprettet med støtte
fra FN-WHO og er den eneste i sitt slag og samarbeider med næringsmiddelindustrien om å
løse både ernæringsmessige og teknologiske behov.
Forsendelse av utstyr til Cuba
Utvalget har arbeidet med å fylle opp en kontainer med verktøy, blant annet til det
bilverkstedet som Fellesforbundet avd 1/Oslo/Akershus har skaffet til veie og flere
datamaskiner til fagbevegelsen på Cuba. Kontaineren inneholdt videre mange T-skjorter,
klær og effekter og ble sendt herfra i oktober 2007. Vi har fått bekreftet at innholdet er
kommet fram. Vi oppsummerer at en senere kan involvere flere foreninger mer formelt i
denne typen solidaritetstiltak - ikke minst i forhold til økonomisk støtte, men er svært glade
for at noen foreninger har stilt opp og takker alle som har bidratt.
Uttalelser
Utvalget har laget to uttalelser om situasjonen i laksenæringen i Chile, en til regjeringen ved
næringsministeren og en til de tre fagforeningene som organiserer arbeiderne.
Arbeid med delegasjoner på besøk i Norge
Når LO i Oslo har mottatt delegasjoner fra utlandet har flere av utvalgets medlemmer og
andre fagforeningskamerater bidratt med arbeidsplassbesøk og samvær med delegasjonene.
Vi hadde en delegasjon i september med representanter fra fagbevegelsen i Shanghai. LO i
Oslo laget et opplegg som inkluderte besøk på Oslo Havn med foredrag og omvisning med
båt, forelesning i LO om norsk velferdslovgivning, besøk på Oscarsborg med foredrag om
norsk historie og velkomstmiddag i tillegg til å besøke Oslos mest kjente turistattraksjoner.
Vi har også tatt i mot ytterligere 2 delegasjoner fra All China Confederation of Trade Union,
en fra Hunanprovinsen og en fra Hubeiprovinsen. Disse har fått innføring i norsk
fagbevegelse og samfunnsliv og det er også foretatt bedriftsbesøk til Ullevål sykehus. LO i
Oslo har dessuten assistert ved besøk fra opposisjonen inne i Burma. LO vil rette en spesiell
takk til Fagforbundet og administrasjonen ved Ullevål Universitetssykehus som har arrangert
bedriftsbesøk der ved flere anledninger.
Deltakelse på seminarer og konferanser:
Svein Mortensen og Olaf Svorstøl deltok på landsmøtet i Fellesutvalget for Palestina
23.02.08. Olaf Svorstøl ble, som representant for LO i Oslo, valgt til ny leder.
Solidaritetsfondet
Det faglige internasjonale solidaritetsfondet som ble opprettet på LO i Oslos årsmøte i
2002 hadde 1. januar 2008 en saldo på kr. 56 000-. Det er foreløpig ikke disponert noen
midler fra fondet. Det er ikke sendt brev med innbetalingsgiro til Solidaritetsfondet siden
februar 2007,og vi takker alle som gav bidrag da.
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Andre bevilgninger
Utvalget har i møte 15.juni bevilget kr 5000 til fellesutvalget for Palestina i forbindelse med
markeringen av 40årsdagen for seksdagerskrigen.
Internasjonalt forum
Utvalget har jobbet med opprettelsen av et Internasjonalt forum som kan fungere som et
nettverk og referanseramme for utvalget samtidig som at internasjonalt interesserte får en
møteplass. Det var oppstartsmøte 12. april 2007 der Yngve Hågensen innledet om
fagbevegelsens internasjonale solidaritetsarbeid. I oppfølgingen av dette er det etablert
solidaritetsgrupper hvor folk som har lyst til å gjøre en jobb kan bli med.
Solidaritetsgrupper
Alle fagforeninger er kontaktet i brev høsten 2007 med informasjon om oppstart av
solidaritetsgrupper. Per i dag er det opprettet en gruppe for Iran som har hatt et par samlinger
og engasjerer seg i frigivelse av Osanloo og andre faglige aktivister blant annet i den
internasjonale aksjonsdagen 6. mars. Solidaritetsgruppen for Venezuela har arrangert et åpent
møte i februar.
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Kulturutvalget
Utvalget har i perioden bestått av:
Leder: Odd Mikkelborg (Postkom)
Sissel Berberg (NTL)
Arild Eriksen (MFO)
Kjersti Johansen (Fagforbundet)
Grethe Moe (SL)
Fredrik Wibe (FF og SL)
Trond Ydersbond (NTL)
Sekretær: Ove Engevik til august og Ingunn Gjerstad (begge LO i Oslo) fra september 2007.
Utvalget har i perioden hatt 11 møter og har fortløpende rapportert til styret gjennom
protokoll og muntlige orienteringer i møter.
I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:

• Oslo valgkamp med rød-grønt kulturløfte
Utvalget startet våren 2007 et samarbeid med de rød-grønne partiene i Oslo Kommune (AP,
SV, SP og RV) for å utvikle en felles rød-grønn kulturplattform. Et rød-grønt flertall i Oslo
lovet øke kulturens andel av Oslobudsjettet opp til to prosent ved blant annet:
- Økt satsing på musikkorps, musikkskoler og ungdomsklubbene i bydelene.
- Gratis adgang til kommunale museer og samlinger hele året.
- Realisere et nytt og tidsmessig hovedbibliotek og gi alle bydeler bibliotek med et bredt
medie- og kulturtilbud.
Dette ble gjort kjent via LO i Oslos valgmobilisering og trykket før valgdagen i Dagsavisen.

• Kulturkvelder med arbeiderhistorie og teater
24. oktober 2007 Foredrag og omvisning i arbeiderbevegelsens arkiv
Samarbeidet som startet i 2006 med omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek (Arbark) er videreført i perioden. 25 interesserte fremmøtte fikk foredrag av arkivar
og historiker Ole Martin Rønning om "Arbeiderbevegelsens kulturpolitikk og kulturytringer
1905-1940". Foredraget var illustrert med bilder. I tilknytning til møtet var det omvisning i
arkivets lokaler og Kulturutvalget overrakte en gave på kr 2000,-til arkivet.
Fotografier i representantskapsmøter
Det er også igangsatt et samarbeid med arkivet for å vise fram historisk billedmateriale på
representantskapsmøter. I møtet 29.10 viste vi historiske glimt blant annet fra en del større
industriarbeidsplasser i Oslo og i møtet 10. mars en historisk kavalkade over 1.mai-paroler.
Arbark skal ha stor takk for å gjennomgå materiale og sette sammen disse seriene for
utvalget.
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Teaterkveld med musikalen An-Magritt
Fredag 11.januar arrangerte kulturutvalget helaftens teaterkveld på Det Norske teateret. Vi
startet opp med middag og kåseri med Sturle Kojen som utgav biografi om Johan Falkberget i
2007. Deretter så vi musikalen An-Magritt basert på Falkbergets verk ”Nattens Brød” fra
gruvesamfunnet på Røros. 50 personer deltok og det var stor pågang etter billetter.
Kulturutvalget sponset deltakelsen kraftig slik at den enkelte kun betalte kr 300,- .

• Arbeidersangkultur
Samarbeid Rikskonsertene og LO
Like etter at Åse Kleveland ble utnevnt til direktør i Rikskonsertene i 2006 tok utvalgsleder
kontakt for å avtale samarbeid om oppstarten av en allsangbevegelse slik det finnes i Sverige.
”Hele Norge Synger” er nå i gang på ulike områder og kulturutvalget fikk i desember et møte
med Åse Kleveland og Eva Jacobson Vaagland. Utvalget la fram sitt ønske om å få en til en
lokal forankring til LO i Oslo for å ivareta og sangkulturen i arbeiderbevegelsen og det er
enighet om å fortsette arbeidet med mer sang på arbeidsplasser og i møtesammenhenger.
Disse tankene er også framlagt for Rita Lekang i LOs kulturutvalg. Utvalget vil konkretisere
planene i tiltak framover lokalt samt nasjonalt opp mot LO-kongressen 2009
Lokale tiltak
I perioden har det ikke vært mulig å avholde noen allsangkveld da det har vært problematisk å
skaffe lokaler, men det planlegges avholdt våren 2008.

• Prosjekt fargerik fagbevegelse med støtte fra LO
Kulturutvalget i LO pleier årlig å utlyse midler til kulturtiltak. For søknadsåret 2008 var det
utpekt tiltak ”som i sin form og ide synliggjør LO som en engasjert samarbeidspartner”. LO i
Oslo vil rekruttere flere med innvandrerbakgrunn som medlemmer og tillitsvalgte og har søkt
LO om midler til å lage kortfilm til rekruttering. Søknaden er utarbeidet i samarbeid med
inkluderingsgruppen i LO i Oslo og skal presentere LOs samfunnsrolle og internasjonale
engasjement. LO har innvilget kr 50 000 og under forutsetning av at foreninger og forbund
også bidrar noe vil prosjektet realiseres i løpet av året 2008.
Ingunn Gjerstad
sekretær
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Næringspolitisk utvalg
Næringspolitisk utvalg består per 31.03 av:
Erik Hagen (leder),(NNN)
Mariann Andersen, (HK)
Nils Bull, (NJF)
Ove Engevik, (FF)
Kjell Finvåg, (HK)
Udo Frich,(NTF)
Michella Jensen, (FF) fra november
Tor Hernes (NTL)
Steinar Hopstad (Fagforbundet)
Jon Sigmund Løken (Postkom)
Bjørn Olav Nordhaug, (Fellesforbundet)
Jan-Erik Nøttestad, (Fagforbundet)
Sara Swerdhjalt, (Fellesforbundet) fra november
Wiggo Vinje, (NTF)
Sekretær: Ove Engevik fram til utgangen av august og Ingunn Gjerstad fra 11.september
2007 (begge LO i Oslo). Engevik er fra august oppnevnt som medlem i utvalget for
Fellesforbundet. Swerdhjalt og Jensen er fra høsten 2007 oppnevnt fra avd 276 av
Fellesforbundet(Oslo hotell- og restaurantarbeiderforening).
Arbeidsform
Utvalget har arbeidet med saker oversendt fra styret og på eget initiativ. I samråd med LO i
Oslos ledelse, har utvalget iverksatt 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 9 ordinære utvalgsmøter samt et titalls møter i diverse undergrupper
nedsatt av utvalget. Fremmøtet har vært godt. Utvalget har besvart mange høringer om
næring og transport. Arbeidsgruppen for havna/terminal” har vært aktive i forbindelse med
Fjordbyplanen som har pågått i hele perioden og Kommuneplan 2008 med underplaner. Våre
synspunkter er gjort kjent for aktuelle politiske instanser i form av møter med muntlige og
skriftlige innspill, høringer om diverse planer til kommunale og statlige instanser samt
presseutspill. I perioden har vi også videreført alliansen med Natur og Ungdom om
miljøvennlig transport.
Utvalget har jevnlig invitert innledere for å opplyse oss om aktuelle saker og få våre innspill.
Av innledere kan nevnes
-Kjersti Langseth fra Tidemanns Tobakksfabrikk om styrevedtak om flytting
-Morten Bildeng og Rune Raknes fra byrådsavdeling for finans og byutvikling om
kommuneplan Oslo mot 2025
-Bjørgulv Froyn om Oslo regionen og bærekraftig utvikling av transport og næringsliv
-Kenneth Sandmo fra LO om Nasjonal Transportplan(NTP) for 2011 til 2020
-Havnesjef Anne Sigrid Hamran, plansjef Inger Margrethe Evensen, terminalsjef Dag Sem
om Oslo Havns omstillingsprosess
-Truls Wikholm fra Oslo AP transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget
-Tone Tellevik Dahl fra Oslo AP, nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre
- representanter for Huken Pukkverk
23

Hovedfokus
LO i Oslo står fast på vårt grunnsyn om at Oslo skal ha et funksjonelt og variert næringsliv.
Til dette hører logistikk og disponible næringsarealer for å sikre en fremtidsrettet vekst,
utvikling og fornyelse av trygge arbeidsplasser. Vi arbeider for et variert tilbud av arbeid og
for at området skal opprettholde sin rolle som lokomotiv i norsk næringsutvikling. Det er
viktig for oss å sikre transportaksen Kontinentet- Oslo Havn -Grorudterminalene med
mulighet for direkte omlasting til skinnegående transport nordover og til sentrale
østlandsområder. Vedtak vedrørende helhetlig plan for Groruddalen med terminalområdet og
etableringen av Sydhavna har hjulpet på vei, men temaene er stadig oppe i planarbeid vi
deltar i. Transportrelaterte saker er blitt viktigere også i forhold til klimaproblematikken.
Byutvikling er en kamp om arealer der behovet for arealer til ulike transportformål, arealer
for næringsvirksomhet, fritids- og kulturaktiviteter og gode bomiljøer må balansere. Utvalget
er opptatt av utviklingen på eiendomsmarkedet i Oslo der politikernes vilje til omregulering
av områder stimulerer til den pågående utflytting av industribedrifter. Den potensielle
tomteutbyggingsverdien blir brukt som argument for nedlegging av Aker Sykehus. I Oslo
utføres mye tjenesteyting. Det er viktig å tilrettelegge for dette på en måte som både ivaretar
arbeidstakernes rettigheter og samfunnets behov.
Terminal- og industriområdet i Groruddalen.
Helhetlig plan for Groruddalen slo fast at størstedelen av dalbunnen forbeholdes
terminal og næringsvirksomhet og at resten i hovedsak skal opparbeides til fri-områder. I
Kommuneplan for Oslo 2008-2025 fastslår byrådet at Oslo trenger ca 60 000 flere boliger og
om lag en fjerdedel av disse planlegges i ytre by Øst som er Groruddalen. Det pågår mange
parallelle planprosesser knyttet til Alna Miljøpark, transportløsninger i dalen og utvidelse av
terminalen. LO i Oslo har også denne perioden fulgt disse og gitt innspill. I statsbudsjettet for
i år er det kun satt av 40 millioner til å bygge ut et trinn av Alnabru-terminalen som er Norges
største godsterminal og knutepunkt. Utvalget arbeider nå opp mot behandlingen av Nasjonal
transportplan for å synliggjøre at det må brukes mer penger på infrastruktur i vårt område og
ikke bare broer og veier i distriktene. Vår tankegang er at om ikke Oslo fungerer som navet så
blir det ikke bra andre steder heller. Det er et uttalt mål å få mer gods over fra veitransport til
sjø og bane. Svenskene bruker 2,5 ganger mer per innbygger til jernbane enn oss. Utvalgets
lokale medlemmer og lokale klubber vil fortsatt ha oppgaven som pådrivere for å sikre
arbeidsplassene i dalen, og gjør et godt arbeid både innad i bedriftene og utad.
Oslo Havn.
Siden 90-åra har det vært en drakamp mellom ulike interesser og syn på hvorvidt Oslo
skal ha havn. Omsider har en landet på at Sydhavna ble etablert og Oslo Havn har gått i gang
med å redusere arealer som kan frigjøres til andre formål. Næringspolitisk utvalg har fulgt de
avsluttende rundene i Fjordbyplan - prosessen nøye og påvirket så godt vi har kunnet med det
for øye at havna sikres arealer til opprettholdelse av en rasjonell drift og nødvendig
omstilling. Næringspolitisk utvalg har underveis hatt kontakt med representanter for Oslo
havn, og fulgt med på endringene i virksomheten og utbyggingsplanene. Det ble sommeren
2007 utviklet en momentliste vedr Oslo Havn som har vært styrende for arbeidet. Utvalget
har gjennomført møter med aktuelle politikere fra ulike partier i bystyret og gitt vårt syn til
kjenne. I byutviklingskomiteen 13. februar og i bystyret 27.februar 2008 er det fattet vedtak
som vi vurderer gir et godt grunnlag for å fastlegge reguleringsplaner som ivaretar de
arealbehov vi mener er nødvendige for å sikre havna og flytte transport fra vei til sjø og bane.
Youngstorget Parkeringshus
Det har, både i starten og slutten av perioden, fra LO i Oslos side vært arbeidet faglig politisk
for å stoppe planene om et underjordisk parkeringshus som skulle huse 580 biler under
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Youngstorget. Det forelå en reguleringsplan fra 1987 som Youngstorget Parkeringshus AS
mente å kunne benytte ved igangsetting av byggearbeider uten videre politisk behandling. LO
i Oslo mener tiltaket vil være svært uheldig i en tid der man ønsker å begrense heller enn å
øke biltrafikken inn til sentrum.
Deltakelse /Representasjon
Utvalgets sekretær deltok på lanseringen av LOs klimastrategiske plan i november.
Michella Jensen, Bjørn Olav Nordhaug og sekretær Ingunn Gjerstad deltok 21 02 på
LOs reiselivskonferanse. Sekretær deltok 8.februar på seminar i regi av Plan-og
bygningsetaten om Alna Miljøpark og diverse utbyggingsprosjekter i Oslo som Nydalen og
Breivollbyen. LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik og sekretær deltok på NNNs regionkonferanse 6
mars 2008 der Fiskvik innledet om industri- og næringspolitikk i Oslo og næringspolitisk
utvalgs prioriteringer.
Erik Hagen er fra januar 2008 oppnevnt som medlem av Bjerke næringsråd.
Ingunn Gjerstad
sekretær
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Studieutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning:
Leder:
Jorid Tveita
Medlemmer:
Sidsel Brantsæter
Erlend Holst-Jensen
Brit Jeremiassen
Masood Raja
Ronny Kristiansen
Arne Hedemann
Fredrik Lothe
Mandip Kaur
Karin Johannessen
Sekretær:
Alexander Kvedalen

(FF)
(FF)
(SL)
(NNN)
(Postkom) (til 5. september 2007)
(FF)
(HK)
(Fagforbundet)
(FF) (fra 24. september 2007)
(tiltrer fra AOF Oslo)
(LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt til sammen seks møter:
2007: 4. september, 2. oktober, 7. november og 12. desember
2008: 15. januar og 27. februar.
Studieutvalget har arrangert Fagskolen to ganger i løpet av perioden. Fagskolen er et
kurstilbud som primært retter seg mot tillitsvalgte og består av to deler. Først er det
Rjukanseminaret som gjennomføres over en helg fra fredag til lørdag hvor det blant annet er
omvisning i Rjukan, besøk på Norsk Industriarbeidermuseum og foredrag ved historiker
Harald Berntsen og lokale tillitsvalgte. Andre del av Fagskolen er temakvelder som holdes på
LO i Oslos møterom.
Først omgang med Fagskolen var i perioden 16. mars – 5. juni 2007. Etter Rjukanseminaret
16. - 18. mars var det seks temakvelder:
20. mars: Rekruttering til LOs forbund, ved Kari Hauge, LOs distriktskontor Oslo/Akershus
27. mars: Rødgrønn næringspolitikk, ved Jeanette Iren Moen, Fellesforbundet
17. april: Det flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV
8. mai: Kommunevalgkampen 2007, ved Kleiv Fiskvik, LO i Oslo
22. mai: Ny arbeidsmiljølov, ved Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge
5. juni: Sosial dumping, ved Roy Pedersen, Oslo Bygningsarbeiderforening.
Andre omgang med Fagskolen ble gjennomført i perioden 12. oktober – 11. desember 2007:
Fagskolen. Rjukanseminaret 12. - 14. oktober ble etterfulgt av følgende temakvelder:
16. okt.: Det flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV
30. okt.: Rekruttering til LOs forbund, ved Kari Hauge, LOs distriktskontor Oslo/Akershus
6. nov.: Ny arbeidsmiljølov, ved Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge
13. nov.: Rødgrønn næringspolitikk, ved Jeanette Iren Moen, Fellesforbundet
20. nov.: Sosial dumping, ved Roy Pedersen, Oslo Bygningsarbeiderforening
11. des.: Videre arbeid med AML og sosial dumping, ved Jan-Erik Støstad, Arbeidsdep.
Utvalget har også jobbet med planer for å formidle ledige plasser på kurs og seminarer.
Studieutvalget vet at enkelte kurs har blir avlyst på grunn av for liten påmelding samtidig som
det er behov for opplæring blant tillitsvalgte og medlemmer. Studieutvalgets mål er at flest
mulig skal få tilbud og at plasser på kurs og seminarer skal fylles opp. Foreløpig har dette
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munnet ut i en aktivitetskalender på LO i Oslos hjemmeside hvor foreninger og andre innen
arbeiderbevegelsen kan melde inn aktiviteter for bekjentgjøring.
Utvalget har arbeidet med å innhente kontaktinformasjon til studieledere og andre som har
ansvar for studievirksomheten i fagforeningene. Målet er å kunne hjelpe studieledere til å
kunne gjøre en enda bedre jobb, blant annet ved å danne nettverk mellom studieledere slik at
det for eksempel blir lettere å samarbeide om ting, og å gi praktisk informasjon og
inspirasjon. Studieutvalget planlegger et samling for studieledere og andre med ansvar for
studievirksomhet i september 2008.
Studieutvalget har også opprettet et samarbeid med LOs ungdomsutvalg i Oslo. Det har vært
et felles møte hvor behov og idéer ble utvekslet. Ungdomsutvalget har som mål å øke sin
kursvirksomhet og begge parter ser fordeler ved et samarbeid.
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