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Innledning
Dette er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1.april til
31.desember 2009. Fra og med året 2010 vil beretningsperioden følge kalenderåret.
Beretningen for 2009 som er et overgangsår blir derfor kun for 9 måneder, og beskriver
dermed en kortere periode enn vanlig.
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
Ved utgangen av desember 2009 hadde LO i Oslo 71.825 yrkesaktive medlemmer fordelt
på 167 fagforeninger fordelt på 19 forbund. Dette er en medlemsvekst på 1.354
medlemmer i forhold til medlemstallet pr. 20. januar 2009 da vi hadde 70 471
medlemmer. Størst vekst var det hos Fagforbundet og Fellesforbundet.
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 2009 er kr. 11,10 pr. yrkesaktiv medlem pr. kvartal
som tilsvarer kr. 44,40 pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komiteer
og utvalg
Styret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Roy Pedersen
Rigmor Hogstad
Kjell Finvåg
Arne Halaas
Ulrich Vollmerhaus
Sissel Hallem
Bjørn Halvorsen
Erik Hagen
Anne Skifjell
Trude Bruvoll
Mandip Kaur
Jan A. Klemetsen
Anne Rønningsbakk
Merethe Ruud
Gudrun Høverstad
Julia Rasmussen
Kari Hauge
Karl Ernest Koch
Ingri Bjørnevik
Merete Bellingmo
Kjersti Barsok
Svein Mortensen
Berit Moen
Odd Mikkelborg
Kjersti Barsok

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

Arbeidsutvalget:
Leder:
Roy Pedersen
Nestleder:
Rigmor Hogstad
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg

(Fellesforbundet)
(FO)
(HK)

Kontrollkomiteen:
Leder:

Vivian Langdalen
Arild Olsen
Vara: Terje Fjellum

(HK)
(Fagforbundet)
(Fellesforbundet)

Harald Karlsen

(LOs revisjonskontor)

Revisor:
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Internasjonalt utvalg: (oppnevnt 4.juni 2009)
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Svein Mortensen
Anita Guldahl
Randi Færevik
Michael John Tung
Lill Sæther
Olaf Svorstøl
Arne Larsen
Jorunn G. Hope
Kleiv Fiskvik
Sissel Weholdt
Magne Glimdal

(FF)
(Fagforbundet) (valgt av utvalget)
(Fagforbundet)
(NLF)
(NTL)
(NTL)
(NNN)
(FLT)
(Fagforbundet)
(HK)
(FF)

Kulturutvalget: (oppnevnt 4.juni 2009)
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Odd Mikkelborg
Beate Krogh Løseth
Fredrik Wibe
Arild Eriksen
Kjersti Johansen
Trond Ydersbond
Unni Øgård
Grethe Moe
Jon Inge Sogn
Marianne Næss
Eva S. Johnskareng

(Postkom)
(Fagforbundet) (valgt av utvalget)
(FF og SL)
(MFO)
(Fagforbundet)
(NTL)
(NTL)
(SL)
(NNN)
(Fagforbundet)
(NTL)

Næringspolitisk utvalg: (oppnevnt 4.juni 2009)
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)
Ove Engevik
(FF)
Michella Jensen
(FF)
Jan-Erik Nøttestad
(Fagforbundet)
Sara Swerdhjalt
(FF)
Steinar Hopstad
(Fagforbundet)
Per Ivar Nilsen
(FF)
Bjørn Erik Kristoffersen (NSF)
Petter Vellesen
(FF)
Synneva Aga
(NTL)
Hilde Larsen
(NTL)
Lars Iver Wiig
(NNN)
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Studieutvalget: (oppnevnt 4.juni 2009)
Leder:
Medlemmer:

Berit Moen
Erlend Holst-Jensen
Arne Hedemann
Fredrik Lothe
Mandip Kaur
Michella Jensen
Ragnar P. Sparby
Iren Diana Fjellum
Svein Frode Pettersbakken
Karin Johannesen

(NTL)
(SL)
(HK)
(Fagforbundet)
(FF)
(FF)
(NNN)
(NTL)
(FF)
(tiltrer fra AOF Oslo)

LO i Oslo og Akershus ungdomsutvalg (medlemmer per 31.desember 2009)
Leder:
Medlemmer:

Kjersti Barsok
Anette H Aarvold
Benjamin Marks
Fauzia Hussain
Idar Burheim
Jørgen Hamre
Leif Helland
Linda Nyhlen
Martin S Henriksen
Nina Amundlien
Ole Harald Svenning
Silje Renate Bækkelund
Tore Bolsø
Øystein Tømmervik

(NTL)

(Fagforbundet)
(Postkom)
(HK)
(NTL)
(NAF)
(NTL)
(Fagforbundet)

LO i Oslos og Akershus utvalg for familie- og likestillingspolitikk:
(Noen er valgt i mars 2009 på Fylkeskonferanse, andre senere)
Leder:
Medlemmer:

Ingri Bjørnevik
Mandana Yousefi
Ingunn Strand Johansen
Vara: Monica Bårnes
Inger Helen Vaaten
Annar Bakken
Etelvina Pintos Dos santos
Svein Frode Petersbakken
Anna Elisabeth Uran
Espen Syversen
Jagdish Kaur
Hulda Svenson
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(Fagforbundet) deler av 2009
(NTL Oslo) fra januar 2010
(FO Akershus)
(HK region Øst)
(HK region Øst)
(NAF avd. 2)
(Fellesforbundet)
(Fagforbundet Oslo)
(Fagforbundet Oslo)
(SL Oslo)
(HK region Øst)

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2010 (valgt av representantskapet 25. januar-10)
Leder:
Medlemmer:

Anna Elisabeth Uran
Terje Fjellum
Bjørn Olav Bjørnsen
Lasse Kristiansen
Ragnar Bøe Elgsaas
Terje Skog
Sissel Traavik

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

Sekretariatet har bestått av:
Leder:
Roy Pedersen
Saksbehandlere:
Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad
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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 18.mai 2009 Årsmøtet:
Til stede: 128 totalt, hvorav 120 representanter med stemmerett (Oppmøte for
stemmeberettigede: 75 %) Fire tiltredende, to gjester og to funksjonærer.
Årsmøtet åpnet med kulturinnslag i form av innslag fra cabareten ”Et Rødt Flagg” ved Nini
Ritzau, og 2. klasse ved skuespillerlinjen ved NISS (Nordisk institutt for scene og studio).
Følgende saker ble behandlet:
1. Konstituering
2. Styrets beretning for perioden 26. mars 2008 -1.april 2009
3. Regnskap for 2008
4. Budsjett for 2009
5. Uttalelser:
- Støtt Palestinas folk - boikott staten Israel
- Støtte til det solidariske samarbeidet mellom land i Latin-Amerika
- Støtt iranske fagorganiserte
- Reduser klimautslipp - gi Alnabruterminalen plass
- Et rettferdig arbeidsliv
- Stopp EUs 3. Postdirektiv og liberalisering av Posten!
6. Valg
Roy Pedersen (Fellesforbundet) ble valgt som ny leder og avløste Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet) som leder. Kleiv Fiskvik ble av påtroppende leder med flere takket av for sin
mangeårige solide innsats for LO i Oslo, de siste 12 årene som leder.
Mandag 28. september 2009
Tilstede: 83 totalt hvorav 78 representanter med stemmerett, tre innledere, en gjest og en
funksjonær. Frammøteprosent: 48,4
Følgende saker ble behandlet:
1. Kort orientering fra internasjonalt utvalg ved Svein Mortensen
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2. Stortingsvalget 2009, Uttalelse ”Bedre sammen enn hver for seg - Flertallet må brukes.
Innledning ved historieprofessor Knut Kjelstadli, Universitetet i Oslo, førstesekretær Ellen
Stensrud, LO i Norge, nestleder Thomas Nygren, Attac.

Mandag 19. oktober 2009
Tilstede: 87 totalt hvorav 82 representanter med stemmerett, en innleder, to tiltredende og to
funksjonærer. Frammøteprosent: 50,9
Følgende saker ble behandlet:
Orientering om fagskolens temakvelder
Orientering om den nye diskrimineringsloven og erfaringer fra arbeid med rasisme
Statsbudsjettet 2010 ved Asbjørn Wahl, leder i For Velferdsstaten
Oslo Kommunes budsjett 2010, innledning ved Roger Dehlin, nestleder Fagforbundet Oslo
Mandag 30. november 2009
Tilstede: 82 totalt hvorav 77 representanter med stemmerett, tre tiltredende og to
funksjonærer. Frammøteprosent: 47,8
Følgende saker ble behandlet:
1. Oslo-levekår og klasseskiller - Høyre og FrPs forskjellsoslo - hvordan gjøre Oslo til den
gode og trygge byen som inkluderer alle? Innledninger ved Anne Britt Djuve, forsker FAFO,
og Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo.
2. Uttalelser om stats- og kommunebudsjettet 2009
3. Uttalelser om Goldstonerapporten og The Cuban Five. Innledning ved Svein Mortensen
4. Foreløpig budsjett for LO i Oslo 2010

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 55,5 prosent. Det er en
økende tendens fra 46,6 prosent i 2007 via 51,6 prosent i 2008.
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Møter og arrangementer
1. mai 2009:
Om morgenen ble det som vanlig arrangert en minnehøytidelighet ved minneplata over
Osvaldgruppens falne på Jernbanetorget. Kjell Næss, forbundssekretær i Norsk
Jernbaneforbund holdt appell. Ved monumentet i Birkelunden ble det også arrangert en
minnehøytidelighet over de norske frivillige i den internasjonale brigaden i den spanske
borgerkrigen 1936-39. Karin Beate Theodorsen, leder for LOs internasjonale avdeling holdt
tale og la ned blomster her.
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget startet kl. 10.50 med appell ved
Khamshajiny Gunaratnam, leder av AUF i Oslo, ved Pionerstatuen. Deretter var det Bjørgulv
Froyn, Nei til Atomvåpen som holdt appell ved Fredsmonumentet. LO i Oslos leder Kleiv
Fiskvik la først fram det politiske grunnlaget for dagen før Erling Folkvord,
bystyrerepresentant for Rødt, holdt appell. Deretter holdt Margrethe Slettebø, leder for
Fellesutvalget for Palestina, den internasjonale appellen. Dagens hovedtalere var
finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg. Ruseløkka
Janitsjarorkester, Sinsen Ungdomskorps og Sosialistisk kor sørget for kulturelle innslag i
løpet av arrangementet.
I følge telling foretatt med tellemaskin utført av Arne Rolijordet, var det ca. 8 500 personer
som gikk i demonstrasjonstoget, mot 6 100 året før. Parolene til forsvar for pensjon, for
likelønn, mot sosial dumping samlet mange deltakere og den internasjonale seksjonen var
også stor. Med bakgrunn i den vanskelige politiske og humanitære situasjonen på Sri Lanka
var det svært mange som viste solidaritet gjennom å delta i toget med håndplakater og
bannere om dette temaet.
Gjennomsnittet for deltakelse i 1.maidemonstrasjonstogene på 2000-tallet er 7.035.
LO i Oslos hovedparole var: Nytt rød-grønt flertall! De andre sentrale parolene som ble
båret i toget var: Ta kontroll over offentlig eiendom og virksomhet * Krisas årsak:
Kapitalismen * Kampen for en rettferdig pensjon og AFP fortsetter * Forsvar offentlig
pensjon * Heltid en rettighet – deltid en mulighet! * Nei til kvinnelønn – Ja til Likelønn! * 6
timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon! * NHO ønsker sosial dumping - vi krever
faste ansettelser og Solidaransvar nå! * Tjenestedirektivet undergraver nasjonal arbeidsrett –
LOs krav inn i EØS-avtalen * Norge må ta ansvar – redusér klimautslipp nå!* Vann og strøm
i offentlig eie! * Vern om universelle velferdsordninger - kast New Public Management i
søpla! * Sykehusene til statsforvaltning og politisk styring! * Avskaff fattigdommen! *
Norge ut av Afghanistan-bistand inn! * Avskaff alle atomvåpen! Nei til rakettutplassering i
Øst-Europa! * Riv Muren – anerkjenn Palestina!
I forberedelser og rigging samt i ulike oppgaver utover dagen deltok om lag 50 frivillige fra
medlemsorganisasjonene våre og noen fra solidaritets- og minoritetsmiljøer og hver især av
disse takkes for å ha bidratt til et vellykket og kraftfullt arrangementet.
Ungdomskonsert 1. mai 2009:
Om kvelden arrangerte LO i Oslos ungdomsutvalg 1. maikonsert – «Riv muren, fritt
Palestina» på SubScene i Kirkegata 34 med Lukas Kasha, Gatas Parlament og Teddys
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Toasted. Arrangementet var et samarbeid med AUF, Norsk Folkehjelp og Sosialistisk
Ungdom og et rusfritt tilbud som samlet minst 150 personer.

19. mai 2009: Operaomvisning
89 personer deltok på omvisning i Operaen fordelt på fire puljer i løpet av kvelden 19.mai for
en sum av kr 100,- per person. Kulturutvalget sponset tiltaket med kr 3100.

27. mai 2009: Byvandring langs Akerselva
Kulturutvalget tilbød byvandring med lokalhistorie med avgang fra Oset med Finn Geirang.
20 personer deltok.

13. juni 2009: ERAS - festivalen Youngstorget
Lørdag 13. juni i tiden 12.-18 deltok vi med stand på Youngstorget på den internasjonale
kulturfestivalen ERAS. Festivalen initieres og drives av innvandrerorganisasjoner og avisen
Utrop og ideen bak er å vise innvandrerbefolkningens mange positive sider - som en motvekt
til de mange negative holdninger som gjør seg gjeldende i det daglige liv, gjennom media og
hverdagsrasismen. I tillegg til mat og informasjon fra alle verdens hjørner var det fra morgen
til kveld et variert og flott kulturprogram fra scenen og om lag 5000 personer var innom
festivalen. 6 aktivister fra kultur- og studieutvalget delte ut informasjon om LO, diverse
effekter samt solgte noen eksemplarer av filmen ”En fargerik fagbevegelse”.

Sommeren 2009 til og med lørdag 12. september: Stortingsvalget 2009
LO i Oslo var aktive i valgkampen slik vi har hatt for vane og markerte vår støtte til de
rødgrønne partiene ved å drive aktivt informasjonsarbeid i ulike kanaler. Valget i Oslo ble
arrangert over to dager den 13. og 4.september og LO i Oslos startet forberedelsene i juni.
Valgavis:
Tradisjonen tro gav vi ut en firesiders valgavis. Valgavisen ble distribuert gjennom Posten
Norge AS til 183.200 hustander i Oslo Øst.
Her la vi fram en oversikt over hva regjeringen og stortingsflertallet gjennomførte i de fire
årene fra 2005 til 2009 på feltene arbeidsliv, krisa, fattigdom, bolig, kommuneøkonomi, ny
offentlig styring, likestilling, integrering, miljø og internasjonal solidaritet. LO i Oslo stilte
samtidig krav til partiene. Avisen tok opp viktigheten av å bruke stemmeretten samt orienterte
om hvor og når man kunne stemme og gjorde et intervju med fire tillitsvalgte om deres syn på
de ulike partiene i forhold til arbeidslivsspørsmål.
31. august til og med 12. september 2009: Valg- og informasjonstelt på Youngstorget
LO i Oslo bemannet valgtelt på Youngstorget de siste to ukene før valget, fra mandag 31.
august til og med lørdag 12.september, dagen før valget. Åpningstiden varierte noe innen
rammene fra kl. 9.30 til kl. 17.30. I tillegg til valgmateriell fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti, Rødt og Senterpartiet, var det både valgmateriell og generell informasjon og
effekter fra forbundene. Som tidligere så vi at det er behov for generell informasjon om å
organisere seg og rettigheter i arbeidslivet blant uorganiserte samt behov for informasjon om
hva LO og forbundene tilbyr og mener. Det var litt vanskeligere å få bemannet boden i år enn
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tidligere, med det resultat at enkelte dager ble helt eller delvis avlyst, men til sammen 23
personer stilte i de to ukene.
1.september til og med 11. september 2009: Morgenaksjoner ved T-banestasjoner og
lignende
Nytt av året var våre morgenaksjoner ved trafikknutepunkt med utdeling av aviser samt LOs
løpesedler/foldere med spørsmål til partiene og rødgrønne armbånd fra LO. Avisene ble tatt
svært godt i mot og mange tilkjennegav at de var medlemmer i LO-forbund. Vi observerte at
folk satte seg og leste avisene grundig og svært få ble kastet, slik annet valgmateriell ofte blir.
Armbåndene samt foldere med spørsmål til partiene ble særlig populære blant ungdom. Jo
tidligere vi startet, jo mer positive så folk på tiltaket, særlig på steder som Furuset, Stovner,
Romsås, Mortensrud og Holmlia. Til sammen et tjuetalls aktivister deltok en eller flere
aksjoner på 12 ulike steder og rundt 7000 aviser ble utdelt.
September 2009: Annonsekampanje og leserinnlegg
Fra 2.september hadde vi i alt 37 annonser med fire ulike tekster på trykk. Disse fordelte seg
med 2 ganger i hver av i de 12 lokalavisene i byen som distribueres gratis til alle husstander,
2 ganger i Dagsavisen, tre ganger i Aften, 3 ganger i Akers avis og en gang i Ny Tid. Vi
valgte å presentere styret og andre aktive i LO i Oslo i avisene i sine lokalmiljø med bilde,
navn og et utsagn som underbygde hvorfor en skulle stemme rødgrønt. Utsagnene var;
Tekst 1: Fast jobb ” Uten fast jobb får jeg ikke boliglån. Derfor er det viktig at folk er fast
ansatt og har en sikker lønn”
Tekst 2: Heltid og AML ” For meg er det viktig å ha lovfestet rett til jobb på heltid og at
arbeidstakerenes rettigheter ikke svekkes”.
Tekst 3: Likelønn ” Hvorfor skal vi kvinner tjene mindre enn menn? Jeg krever likelønnspott
i tariffoppgjør
Tekst 4: Offentlig velferd ” Hvorfor skal noen bli rike på at jeg trenger helsetjenester? Jeg
mener vi skal ha offentlig velferd for alle uavhengig av lommeboka
I tillegg fikk vi på trykk 5 leserinnlegg knyttet opp mot aktualitetsknagger. Noen flere ble
sendt inn, men kom ikke på i konkurranse med de mange innleggene på slutten.
16.august 2009:

Valgkampåpning Oslo SV

Roy Pedersen holdt appell ved Oslo SVs valgkampåpning.
Roy Pedersen deltok også i flere debatter i regi av de rødgrønne partiene under valgkampen.

14. oktober 2009: Internasjonalt Forum om Kina
Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterte til internasjonalt forum ”Hva skjer i Kina” torsdag
14.oktober på Interkulturelt Museum i Tøyenbekken. Vi hadde besøk av en delegasjon fra
fagbevegelsen i Shanghai. I samlingen deltok om lag 25 personer. De kinesiske gjestene
informerte norske fagorganiserte om situasjonen for fagbevegelsen i Kina og fikk spørsmål.
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9. oktober – 1. desember 2009: Fagskolen
Fagskolen er et fagligpolitisk kurstilbud for tillitsvalgte som avholdes årlig. Det begynte med
et helgekurs, det såkalte Rjukanseminaret, helgen 9. – 11. oktober 2009, hvor det var med 21
deltakere og to fra Studieutvalget. 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 fem temakvelder. Temakveldene var denne
gangen åpne for alle LO-medlemmer. Både auditoriet i Hammersborggata 9 og LO i Oslos
møterom ble brukt som møtested. Temakveldene startet kl. 16.00 med matservering og
avsluttet senest kl. 19.00. Temaer og innledere var:
20. oktober:

Rekruttering til LOs forbund ved Kari Hauge, LOs distriktskontor. Det
flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV

3. november:

Arbeidsmiljøloven og sosial dumping ved Svein Johansen, forbundssekretær
i Norsk Arbeidsmandsforbund.
EU-direktiv, noe vi sluker rått? ved Roy Pedersen, leder LO i Oslo.

10. november: Konkurranseutsetting og konsekvenser av bestiller- og utførerrollen i
offentlig sektor ved Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening.
24. november: ILO, FNs trepartsorganisasjon, og LOs rolle ved Trine Lise Sundnes,
Landsorganisasjonen i Norge.
1. desember:

Har fagbevegelsen en plass i framtidas Norge? Ved Gerd-Liv Valla.

Nytt fra 2009 er at Fagskolens temakvelder åpnes for alle medlemmer.

2. desember 2009: Foredrag og omvisning i arbeiderbevegelsens arkiv
Samarbeidet som startet i 2006 med omvisning og foredrag i arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
(Arbark) er også videreført i denne perioden.
Om lag 20 interesserte fremmøtte fikk et interessant foredrag av historiker Finn Olstad som har skrevet
Det Norske sjømannsforbunds historie. Temaet var "Norsk sjømannsforbund og krigsseilerne”.
I tilknytning til møtet var det omvisning i arkivets lokaler ved Solveig Halvorsen.

10. desember 2009: Teaterkveld på Edderkoppen teater
Kulturutvalget inviterte til å se kabareten Evert Taube, regissert av Bentein Baardson
38 personer benyttet seg av tilbudet om denne forestillingen som i likhet med tidligere
teaterkvelder var medfinansiert av kulturutvalgets budsjett

www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har i perioden hatt ca. 6.800 besøk.

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. I overkant av 100 medlemmer har
fått rådgivning ved frammøte på advokatkontoret og om lag 150 har fått rådgivning via
telefon. Den juridiske rådgivningen består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time.
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Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter:
3.-5.. juni, 24. august, 28. september, 9.november, 7. desember.
Arbeidsutvalget har hatt 11 møter:
12.juni, 24.juni, 12. august, 19.august, 2. september, 15. september, 5. oktober, 2.november,
16.november, 2. desember og 16.desember.
Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, høringssaker,
kursvirksomhet, 1. mai, stortingvalgkampen 2009 og oppstart kommunevalgkamp 2011.
Styret har også behandlet organisatoriske saker som internkontroll, budsjett og aktivitetsplan.
Magnus Marsdal fra Manifest innledet i styremøtet 9. november.

LO-kongressen 2009
I forbindelse med LOs 32. ordinære kongress 11.-15. mai 2009 har LO i Oslo gjennom styret
og arbeidsgrupper arbeidet grundig både i 2008 og 2009. I 2008 ble det utført et omfattende
arbeid i arbeidsgrupper med undergrupper og i utvalgene. 146 forslag ble vedtatt i
representantskapet 20. oktober, de fleste til handlingsprogrammet.
Våren 2009 valgte representantskapet representanter med vara til å representere LO i Oslo.
Disse var fra mars 2009, fram til og under kongressen, sammen med sekretariatet aktive i å
forberede kongressen. Samtlige holdt flere innlegg og markerte LO i Oslo på en god måte på
et vidt spekter av tema som for eksempel LOs egen organisasjon, næring – og klimapolitikk,
kulturpolitikk og internasjonal solidaritet. Julia Banda Rasmussen og Mandana Yousefi fikk
også flere presseoppslag fordi de var blant de få deltakerne på kongressen med etnisk
minoritetsbakgrunn, og er født i henholdsvis Zambia og Iran.
Av våre saker som fikk gjennomslag på kongressen kan spesielt nevnes, sterkere satsing på
dobbeltspor Oslo-Ski, betydningen av Alnabruterminalen som godsknutepunkt, forsvar for
uførepensjon og forsterket innsats mot privatisering.

LO i Oslos kongressdelegater:
1. Kleiv Fiskvik, Fagforbundet, styret
Vararepresentant: Kjell Finvåg, HK, styret.
2. Astrid Tjellaug, Fagforbundet, styret
Vararepresentant: Michella Jensen, FF.
3. Julia Banda Rasmussen, Postkom
Vararepresentant: Sissel Traavik, HK.
4. Mandana Yousefi, NTL
Vararepresentant: Bjørn Halvorsen, NTL, styret.
5. Erik Hagen, NNN, styret
Vararepresentant: Jan Klemetsen, NAF, styret.
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Representasjon
LOs representantskap fra 2009:
Roy Pedersen
Anne Skifjeld

(Fellesforbundet)
(Postkom)

representant
vararepresentant

Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik
Kjell Finvåg
Mari Sanden

(Fagforbundet)
(HK)
(Fagforbundet)

representant til årsmøtet 2009
representant
representant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo 2007-2011:
Egil Mongstad
Siri Ingeborg Fossheim

(FF)
(Fagforbundet)

representant
vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag:
Morten André Rønningen (FF)
Hans Boquist
(FF)

representant
vararepresentant (til mai 2009)

Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Kleiv Fiskvik
Terje Fjellum

(Fagforbundet)
(FF)

leder
medlem

Styret Yrkesskolenes Hybelhus:
Kjell Finvåg
Ove Engevik
Svein Mortensen

(HK)
(FF)
(FF)

nestleder
medlem
vara
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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
Tidligere regionkontorleder
Tore Kristiansen
Nestleder
Kristian Kristiansen
Industriarbeider
Ole Halvard Lie
Anne Lise Lunde
Miljøterapeut
Lynes Hogne
Unni B Moe
Personalkonsulent
Rashid Nawaz
Renholdsoperatør
Kjetil Neskvern
Regionsekretær
Per Arne Nicolaysen
Sporvognsfører
Rebecca Norman
Sykepleier
Grete Møistad Olsen
Rådgiver
Omer Mobarak
Åse Pedersen
Renholder
Else Marie Reisen
Museumsbibliotekar
Per-Arne Salo
Heismontør
Tone Stenmarck
Fiolinist
Beate Strandholen
Avdelingssosionom
Knut Bernt Svardal
Liv Thorstensen
Lærer
Sissel Weholdt
Regionsekretær
Svein Woldsund
Fylkessekretær
Gerd Øiahals
Forbundssekretær
Jan-Edvard Monsrud
Maskinfører
Bente Løvaas
Fabrikkarbeider
Øystein Christophersen
Elektromontør
Anne Karin Nyborg
Industriarbeider
Bente Jodanson
Saksbehandler
Lill Sæther
Leder
Knut Øygard
Trykker
Silje Bækkelund
Grafisk designer
Vigdis Vollset
Helena Bozicevic
Servitør
(Merk at av de som ble oppnevnt er de vi kjenner til som sluttet strøket fra listen)

17

Representasjon /deltakelse på reiser og arrangementer utført av
styremedlemmer og sekretariat:
Solidaritetsmarkeringer/demonstrasjoner/appeller:
26.juni

Solidaritet med iransk fagorganiserte
Roy Pedersen, Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad deltok på
fanemarkering som Transportarbeiderforbundet og Fagforbundet med flere
arrangerte ved den iranske ambassaden med krav om faglige rettigheter i Iran
og frigivelse for fengslede fagorganiserte.

4.september Roy Pedersen holdt appell foran Venezuelas ambassade angående kuppet i
Honduras
6.oktober

Roy Pedersen holdt appell foran Oslo Tinghus til støtte for seks usaklig
oppsagte i Selvaag-Bygg. Saken ble vunnet i byretten.

11.november Roy Pedersen holdt appell foran Rådhuset imot nedlegging av Aker Sykehus
23.november Deltatt i demonstrasjon foran Stortinget til støtte for Aker Sykehus
7.desember

Roy Pedersen holdt appell foran Oslo Tinghus mot 9 skipsverft, Norsk Industri
og NHOs sak mot allmenngjøring for skipsverft.

Diverse næringspolitikk (se også næringspolitisk utvalg)
5.mai

Høring i stortingets transport og kommunikasjonskomite om Nasjonal
Transportplan
Kleiv Fiskvik, Erik Hagen og Ingunn Gjerstad la fram LO i Oslos syn på
Alnabruterminalens nøkkelrolle og viktigheten av satsing i NTP

21.august

Omvisning og besøk Oslo Havn
Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad fikk en gjennomgang av situasjonen i Oslo
Havn, status reguleringsplan for Sydhavna og omvisning

31.august

Innledning på journalistutdanningen
Erik Hagen innledet for journalisthøgskolen i Volda om kildebruk i
næringslivsjournalistikk

4.september Roy Pedersen deltok ved åpningen av nytt anlegg på Tollpost Globe
7.september Bedriftsbesøk
Roy Pedersen deltok hos DB-Schenker på Alnabru sammen med Roar Flåthen
– knyttet til Los engasjement i valget 2009
26. november Innledning Oslo Arbeiderpartis Miljøforum
Roy Pedersen innledet på Miljøforum i Oslo Arbeiderparti om klima-og
næringspolitikk
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Innledninger for fagforeninger o a
28.august

Roy Pedersen innledet om sosial dumping på konferanse hos Vin og
Brennevinarbeidernes Forening

11.september Roy Pedersen innledet om sosial dumping samt LO i Oslos oppgaver på
konferanse hos Oslo Transportarbeiderforening
25.september Innledet om situasjonen etter valget på konferanse hos FO Oslo
7.oktober

Roy Pedersen innledet om situasjonen etter valget samt kommende
tariffoppgjør på konferanse hos Handel og Kontor, Region Øst

10.oktober

Roy Pedersen innledet om valgerfaringer på konferanse hos ”Sosialisme
nedenfra”

17.oktober

Roy Pedersen innledet om sosial dumping på Rogalandskonferansen i
Stavanger

3.november Roy Pedersen innledet om valg 09 og forberedelser kommunevalget i 2011 på
fagligpolitiske konferanse i Fellesforbundet
21.november Roy Pedersen innledet på Rødts faglige konferanse om likelønn
30.november Roy Pedersen orienterte om aktuelle faglig/politiske spørsmål på seminar hos
NTL-NAV
2.desember

Roy Pedersen innledet om valget på representantskapsmøte i EL & IT
Forbundet Oslo/ Akershus

11.desember Roy Pedersen innledet om valg og faglig/politisk samarbeid på julemøte hos
Handel og Kontors samfunn av DNA
11.-12.okt.

Roy Pedersen, Anita Guldahl og Ingunn Gjerstad var vertskap for våre
samarbeidspartnere i SMTUC fra Shanghai under besøk i Bergen og Oslo

Konferanser/seminarer:
15. oktober

De Factos 20-årsjubileumskonferanse
Bjørn Halvorsen og Gudrun Høverstad deltok

14.-16.okt.

Europeisk faglig samarbeid / hovedstadskonferanse i Paris.
På den årlige hovedstadskonferansen deltok i 2009 Arne Halaas, Kjersti
Barsok og Roy Pedersen

14.-15.des.

LOs organisasjonskonferanse, Sørmarka. Julia Rasmussen og Roy Pedersen
representerte LO i Oslo
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning slik det er oppnevnt på LO i Oslos styremøte juni 2009:
Leder:
Medlemmer:

Svein Mortensen
Anita Guldahl
Randi Færevik
Michael John Tung
Lill Sæther
Olaf Svorstøl
Arne Larsen
Jorunn G. Hope
Kleiv Fiskvik
Sissel Weholdt
Magne Glimdal
Ingunn Gjerstad

(FF)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(NLF)
(NTL)
(NTL)
(NNN)
(FLT)
(Fagforbundet)
(HK)
(FF)
(Sekretær fra LO i Oslo)

Hovedprioriteringer og retningslinjer:
Utvalgets arbeid baserer seg på LO i Oslos vedtak og uttalelser. Retningslinjene er laget for å
systematisere og synliggjøre utvalgets arbeid som instrument for LO i Oslos internasjonale
solidaritetsarbeid. Prosjekter på dette området krever langsiktighet og tålmodighet – vi må
vinne erfaring, og opparbeide tillit hos samarbeidspartneren. Derfor har hoved-prosjektene
vært stabile over noe tid. Disse prosjektene har vært retta mot fagbevegelsen i land i overgang
til mer markedsstyrt økonomi.
LO i Oslo - Internasjonalt utvalg (IU)
* er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale solidaritetsprosjekter.
* rådgivende for ledelsen i slike saker
* kan ta sjølstendige initiativer, som legges fram for ledelsen, i spørsmål
Om internasjonal solidaritet.
* forbereder forslag til årsmøtet, 1.mai-paroler
* bør ta initiativ til aktivitet fra foreninger og klubber.
IUs prosjekter kan være ad hoc eller basert på mer langvarige avtaler med
søsterorganisasjoner; normalt på hovedstadsnivå. Prosjektene tar i hovedsak sikte på
samarbeid og erfaringsutveksling om bygging, utvikling og praktisk arbeid i fagforeninger.
IUs samarbeid skal baseres på likeverdighet og ta sikte på å gi utbytte for begge parter. For
tida er hovedsiktemålet å bidra med LO i Oslos erfaring til fordel for fagbevegelser i land i
overgang til markedsstyrt økonomi.
Derfor har LO i Oslo samarbeidsavtale med CTC Ciudad Habana, Cuba (som er fornyet for
tre år i desember 2009), og med Hanoi FOL, Vietnam fra 2005. Vi har også hatt et
regelmessig samarbeid med den lokale avdelingen av ACFTU, Shanghai Municipal Trade
Union Council, SMTUC, som i 2009 for første gang er nedfelt i en samarbeidsavtale.
Vi tar sikte på å nå tillitsvalgte på forenings- og klubb/bedriftsnivå; for å legge fram og
utveksle erfaringer. Prosjektene skal regelmessig oppsummeres i samarbeid med
samarbeidspartneren, og evalueringen baseres på deltakernes oppfatning, våre
prosjektansvarliges vurdering av aktivitet og respons fra deltakere og samarbeidspartner.
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Vekten på kontakt nedover i samarbeidende organisasjon er viktig for å kunne vurdere nytten
av prosjektet.
Samarbeidstiltakene skal oppsummeres gjennom rapporter fra de som gjennomfører dem. Ut
fra en vurdering av utviklinga når det gjelder erfaringsutveksling og oppmerksomhet nedover
i systemene vurderes fortsettelse av samarbeidet.
IU bør søke å trekke foreninger og klubber inn i arbeidet gjennom: internasjonalt forum og
møter med gjester, temamøter. Invitere tillitsvalgte og medlemmer til besøk hos
samarbeidsorganisasjoner, aktivitets-/landgrupper og informasjonskvarter på
representantskapsmøter i LO i Oslo
IU bør regelmessig invitere til å støtte Solidaritetsfondet. Fondet brukes i akutte situasjoner -nødhjelp, hjelp til politiske fanger og lignende. Det brukes normalt ikke i forbindelse med
prosjektreiser.

Arbeidsform
Utvalget har i perioden avholdt 9 ordinære utvalgsmøter 3.4., 29.5., 19.6., 7.8., 4.9., 25.9.,
16.10., 6.11. og 11.12. I tillegg kommer arbeidsmøter for konkrete arrangementsoppgaver og
seminarer, samt møter med internasjonal avdeling i LO ved de ansvarlige på våre
samarbeidsområder og enkeltmøter med eksterne kontakter.
Utvalget har invitert innledere til noen møter:
- Politisk og faglig oppdatering på Kina, for å forberede oss på delegasjon fra Kina.
Innledning ved Inger Lise Husøy som har skrevet masteroppgave om kinesisk fagbevegelse
og tidligere har ledet internasjonalt utvalg.
-hva skjer i fagbevegelse og samfunn i Vietnam, en orientering fra Tore Larsen som er
tidligere aktiv i LO i Oslo som bor i Vietnam deler av året.
-hva skjer i fagbevegelse og samfunn i ALBA-landene i Mellom-Amerika ved Cubas
ambassadør til Norge Rogerio Santana og Olaf Svorstøl.
Utvalget har i november sendt brev til fagforeningene om internasjonalt arbeid i
medlemsorganisasjonene og mottatt 10 svar hvorav 6 har noe internasjonalt arbeid.

Samarbeid med Hanoi FOL, delegasjonsreise og seminarer i oktober 2009
LO i Oslos nåværende samarbeidsavtale med Hanoi Federation of Labour (Hanoi FOL) går
tilbake til 2005. Vi har via LO søkt om NORAD-midler siden 2006. LO i Oslo er ved siden
av LOs eget arbeid den eneste faglige virksomhet vi kjenner til som over tid har bygget slike
relasjoner og årlig arrangerer denne typen seminarer og trening for tillitsvalgte.
I 2009 ble det avholdt to seminarer i samarbeid med Hanoi FOL 25.10 og 26. - 27. oktober.
Dette ble kombinert med en delegasjonsreise der Roy Pedersen, Svein Mortensen, Lill
Sæther, Kleiv Fiskvik og Ingunn Gjerstad deltok fra LO i Oslo. Hanoi FOL har valgt ny leder
i 2009, Tran Van Thuc, og inviterte avtroppende og påtroppende leder for LO i Oslo. Vi
valgte å kombinere dette med det årlige samarbeidet om seminarer.
Det var om lag 20 deltagere på endags-seminaret og 30 deltagere på todagers seminaret,
omtrent halvparten av hvert kjønn. De var stort sett tillitsvalgte på regionalt nivå. Noen var
også hovedtillitsvalgte for industrisoner eller fra store industribedrifter.
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Emner var utfordringer for fagbevegelsen i dagens samfunn, skolering og opplæring av
tillitsvalgte i Norge og Vietnam, likestilling og hersketeknikker, arbeiderbevegelsens historie
og oppbygning i Norge og grunnlaget for de kollektive lønnsforhandlingene, situasjonen i
industrisonene og arbeidet opp mot disse i Hanoi FOL, forhandlingsteknikk og
trepartssamarbeidet i Norge. Det var også rollespill i ulike forhandlingssituasjoner. Under
resten av oppholdet besøkte vi Thong Nhat Company, som blant annet leverer hagemøbler til
IKEA, hadde møter med ledelsen i Hanoi FOL, VGCL, Hanoi og Hanois Folkekomite. Vi ble
også vist rundt på viktige historiske severdigheter i Hanoi og Ho Chi Minh-byen og fikk en
sterk føling med økende klasseforskjeller i landet.
Seminarer og opphold var godt tilrettelagt i forhold til lokaliteter og teknisk utstyr- og ikke
minst gjestfrihet. Det som manglet en del på i år var tolketjenestene som vi er helt avhengige
av og som vi har tatt opp med både Hanoi FOL og VGCL at vi må finne bedre løsninger på.

Samarbeid med CTC i Havanna,
seminar og arbeidsplassbesøk november 2009
Som en del av oppfølgingen av samarbeidsavtalen LO i Oslo har med CTC Havanna ble det
arrangert et seminar med start 30.november og avslutning 3. desember 2009 i Havanna. Anita
Guldahl (Fagforbundet), Olaf Svorstøl (NTL) og Arne Larsen (NNN) deltok fra Internasjonalt
utvalg i LO i Oslo. Deltakerne i seminaret var 20 i alt hvorav kun 2 var menn. Det ble også
arrangert bedriftsbesøk til Tropicana Cabaret/nattklubb og samtaler med CTC.
Det ti år lange samarbeidet mellom LO i Oslo og CTC Havanna ble forseglet med at en
treårig ny samarbeidsavtale ble inngått.
Temaene hadde som vanlig hovedvekt på kollektive forhandlinger og likestilling. Den
internasjonale økonomiske krisa var tema og vi redegjorde for norske faglige strategier mot
sosial dumping. CTC Havanna foreleste om hvordan arbeiderne kan styre bedriftenes
økonomi gjennom allmøter og brukte rollespill hvor deltakerne diskuterte resultatet fra 2009
og budsjett for 2010, deriblant lønninger. Videre innledet de om ”Situasjonen i Cubansk
fagbevegelse i dag” mens LO i Oslo innledet om fagbevegelsens historie i Norge,
Hovedavtalen, Likestilling og kvinnekamp. Hersketeknikker, trepartssamarbeidet og
lovverket som regulerer det norske arbeidslivet ble tatt opp samt hvordan partene kan inngå
avtaler for å komplettere lovverket.
I mai 2009 fant det sted et evalueringsseminar der om lag 40 personer deltok, arrangert av oss
sammen med CTC i Havanna. Samlingen i mai hadde deltakere fra ulike års seminarer tilbake
til 2001. Evalueringen viste at seminarene verdsettes høyt og gir stort utbytte og entusiasme.
Både her og etter seminaret i høst ble verdien av likestilling og kvinneperspektiver/kvinner
rolle i fagbevegelsen vektlagt som viktig ved siden av alt som omhandlet
forhandlingsteknikk.
Et tema som vi vil vurdere å ta mer opp i samarbeidet med CTC Havanna er HMS og
arbeidsmiljø og bedriftshelsetjeneste. Cuba er kjent for mye satsing på helse og forebygging,
men på feltet HMS ser vi ved besøk til arbeidsplasser at norske erfaringer kan være nyttige.

Samarbeid med fagbevegelsen i Shanghai (SMTUC)
LO i Oslo har etablert selvstendig og direkte vennskapsforbindelse med Shanghai Municipal
Trade Union Council (SMTUC) som er LO i Oslos søsterorganisasjon i Shanghai etter å ha
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utviklet vennskap og samarbeid over en tiårsperiode. Dette er en regional organisasjon
tilsluttet All China Federation of Trade Unions (ACFTU).
I år hadde vi besøk i tiden 11.-15.oktober med program både i Bergen og Oslo.
LO i Bergen var vertskap i Folkets Hus. NTL-foreningen ved Universitetet i Bergen, Unionen
Fagforening og NNN belyste hovedprioriteringer og fagligpolitisk arbeid i foreningene.
Forskningsavdelingen i StatoilHydro gav en spennende innledning om ny energiformer og
ideer som de arbeider med rundt biobrensel, hydrogen og vindkraft. Fra StatoilHydros
fagforening i Industri og Energi innledet tillitsvalgte om hvordan fagbevegelsen i
Skandinavias største selskap utøver bedriftsdemokrati og deltakelse på ulike nivå. Det ble
også lagt inn omvisninger og turisme i form av togtur til Oslo via Nærøyfjorden og Flåm. I
Oslo ble det møte om næringspolitikk og godstransport samt internasjonalt forum.

Solidaritetsfondet
Det faglige internasjonale solidaritetsfondet av 2002 hadde 1. januar 2010 en saldo på kr.
68.829,77 mot kr. 58.238,77. året før. Det ble i februar 2009 sendt brev til fagforeningene
med innbetalingsgiro til Solidaritetsfondet og vi takker de som har gitt bidrag i 2009.

Internasjonalt forum
Utvalget har jobbet med opprettelsen av et Internasjonalt forum som kan fungere som et
nettverk og referanseramme for utvalget samtidig som internasjonalt interesserte får en
møteplass. I hele 2009 har det til sammen vært 3 slike møter, hvorav et var på høsten i
oktober da den kinesiske delegasjonen besøkte oss.

Informasjon på LO i Oslos Representantskapsmøter
I møtet 28. september orienterte Svein Mortensen om det internasjonale forumet om Kina.

Solidaritetsgrupper
Per i dag er det opprettet en gruppe for Iran og en for Venezuela, men aktiviteten er svært lav.

Deltakelse på møter og konferanser:
Fellesutvalget for Palestina - FuP
- Randi Færevik har representert oss i representantskapet fra landsmøtet 2009
- Svein Mortensen, Olaf Svorstøl og Ingunn Gjerstad deltok på Bistandstorgets
erfaringssamling for organisasjoner engasjert i Vietnam 5. november 2009
-Ingunn Gjerstad deltok på seminar om Kina 23. november i regi av Universitetet i Oslo.

Uttalelser
Utvalget laget en uttale om å frigi ”the Cuban five” da Obama fikk fredspris og en om
Goldstonerapporten. Begge ble vedtatt av representantskapet 30.november.
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Kulturutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning slik det ble oppnevnt på LO i Oslos styremøte juni 2009:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Odd Mikkelborg
Beate Krogh Løseth
Fredrik Wibe
Arild Eriksen
Kjersti Johansen
Trond Ydersbond
Unni Øgård
Grethe Moe
Jon Inge Sogn
Marianne Næss
Eva S. Johnskareng
Ingunn Gjerstad

(Postkom)
(Fagforbundet)
(FF)
(MFO)
(Fagforbundet)
(NTL)
(NTL)
(SL)
(NNN)
(Fagforbundet)
(NTL)
(Sekretær fra LO i Oslo)

Arbeidet i utvalget:
Utvalget har i perioden hatt 5 møter 19.5., 10.6., 26.8., 28.10. og 2.12 og har fortløpende
rapportert til styret gjennom protokoller og muntlige orienteringer i møter. Utvalget har
dannet arbeidsgrupper som har fulgt opp tiltak mellom møtene. Et slikt tiltak er ”Mr
Brainsharp-gruppen” som vurderte et musikalprosjekt sammen med lokale krefter i Sagene
etter at disse tok kontakt med LO i Oslo. Utvalget vurderte prosjektet med tanke på en
oppsetning til LO i Oslos 90 – års-jubileum. Arbeidsgruppen bestod av Arild Eriksen, Beate
Krogh Løseth, Fredrik Wibe og Trond Ydersbond. Prosjektet ved Åsmund Johansen søkte om
penger og styret vedtok i juni å ikke støtte utvikling av en slik musikal.
Utvalget har hatt en arbeidsgruppe for ”Arbeidermuseum langs Akerselva” i forbindelse med
en henvendelse fra initiativtakere i bydel Sagene og mønstringen ”Kraft og Kobling” i
oktober 2009. Deltakere her var Odd Mikkelborg, Beate Krogh Løseth, Fredrik Wiebe og
Hilde Larsen fra Næringspolitisk utvalg.
Utvalget har spilt inn forslag til nittiårsjubileet som er i 2010. Styret i LO i Oslo vedtok i juni
2009 at man ikke lager noe større arrangement, men at historien til LO i Oslo knyttes opp og
anskueliggjøres i Kulturutvalgets og LO i Oslos vanlige aktiviteter gjennom året 2010.
Utvalget har i 2009 søkt midler fra LOs kulturutvalg til produksjon av en dvd i vårt
jubileumsår for å synliggjøre LO i Oslos nittiårige historie og trekke sammenhenger mellom
fortid, nåtid og fremtid, men denne søknaden ble avslått av LOs kulturutvalg.
Videre har utvalget kartlagt og diskutert kulturtilbud for å tilby via medlemsorganisasjonene.
I utvalgsmøtene har følgende innledere deltatt:
-26. august, Freja Karoline Kristoffersen fra Teatergruppa Kompani Linge om forestillingen
”Se meg så jeg kan drømme”, et samarbeid med The Freedom Theathre i flykningeleiren
Jenin på Vestbredden. LO i Oslo reklamerte for en forestilling som skulle være på
Elvebredden skole i september. Forestillingen ble avlyst grunnet sykdom.
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-26. august, Status for arbeidet med arbeidermuseum langs Akerselva og mønstringen ”Kraft
og Kobling” ved Morten Nordlie, kultur og nærmiljøsjef i bydel Sagene og Anne Mette
Hegdahl som driver Hønse-Lovisas hus. De ønsket å få den samme støtten til ideen om
arbeidermuseum i sitt arrangement den 16.10 som tidligere uttrykt fra LO i Oslo.
-2. desember, Gerd Kristiansen, nestleder i LO innledet om LOs kulturpolitikk og
kulturarbeid og sa at LO arbeider for å få til arbeidermuseum i Oslo, finansiert av staten.
Utvalget har spilt inn til LO og til Sparebank 1 gruppen at kultur må bli en del av LO Favør
tilbudene.

I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:
19. mai 2009: Omvisning i Operahuset i Bjørvika
89 personer deltok på omvisning i Operaen fordelt på fire puljer i løpet av kvelden 19.mai for
en sum av kr 100,- per person. Kulturutvalget sponset tiltaket med kr 3100.
27. mai 2009: Byvandring langs Akerselva
Kulturutvalget tilbød byvandring med lokalhistorie med avgang fra Oset i Maridalsvannet
med Finn Geirang, leder for Grefsen, Kjelsås og Nydalen historielag. Ca 20 personer deltok
og Trond Ydersbond var utvalgets vert.
2. desember 2009: Foredrag og omvisning i Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark)
Samarbeidet som startet i 2006 med omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek (Arbark) er også videreført i denne perioden. Om lag 20 interesserte fremmøtte fikk
et interessant foredrag av historiker Finn Olstad som har skrevet Det Norske
sjømannsforbunds historie. Temaet var ”Våre krigsseilere under den 2.verdenskrig.”
Etter foredraget var det omvisning i arkivets lokaler ved arkivets nestleder Solveig Halvorsen.
10.desember 2009: Teaterkveld på Edderkoppen teater
Kulturutvalget inviterte til å se kabareten Evert Taube, regissert av Bentein Baardson.
38 personer benyttet seg av tilbudet om denne forestillingen som i likhet med tidligere
teaterkvelder var med noe finansiering via kulturutvalgets budsjett som gjorde at billettprisen,
inkludert grupperabatt, ble kr 350,- per person mot kr 550,-for ordinære enkeltbilletter.

Deltakelse på andre arrangementer:
13. juni 2009: ERAS-festivalen
Kulturutvalget stod for det meste av deltakelsen på ERAS-festivalen lørdag 13. juni som er en
mangfoldig kulturfestival av innvandrerorganisasjoner. Det var bemannet stand fra 12. til 18.
på Youngstorget og ca 5000 var innom Youngstorget i løpet av arrangementet. Disse stod på
stand fra utvalget: Odd Mikkelborg, Unni Øgård, Grete Moe, Jon Inge Sogn, I tillegg deltok
Berit Moen fra studieutvalget og sekretariatet. 3 filmer ble solgt og det ble delt ut mye
materiell om LO.
Arbeid knyttet mot Akerselva og arbeiderhistorie
16.oktober deltok Alexander Kvedalen på mønstringen ”Kraft og Kobling” langs Akerselva
som er initiert av bydel Sagene med flere for å få i gang aktiviteter som kan synliggjøre
arbeiderhistorien langs elva. LOs Trine Lise Sundnes deltok fra LO.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning slik det er oppnevnt på LO i Oslos styremøte 4. juni 2009:
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)
Ove Engevik
(FF)
Michella Jensen
(FF)
Jan-Erik Nøttestad
(Fagforbundet)
Sara Swerdhjalt
(FF)
Steinar Hopstad
(Fagforbundet)
Per Ivar Nilsen
(FF)
Bjørn Erik Kristoffersen (NSF)
Petter Vellesen
(FF)
Synneva Aga
(NTL)
Hilde Larsen
(NTL)
Lars Iver Wiig
(NNN)
Ingunn Gjerstad
(Sekretær fra LO i Oslo)

Arbeidsform:
Utvalget arbeider utadrettet mot politisk ledelse på ulike nivå fra regjering/departement og
storting, bystyrekomiteer og bydelsutvalg for å fremme LO i Oslos syn i viktige
beslutningsprosesser. I samråd med LO i Oslos ledelse, har utvalget iverksatt vedtektenes
bestemmelse ”Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter” når det
gjelder nærings-, byutviklings- og til dels klimaspørsmål. Utvalget rapporter til styret ved å
framlegge protokoller og muntlig ved at leder er styremedlem.
Det er i perioden avholdt 3 ordinære utvalgsmøter, 18.6., 21.9. og 26.10., samt flere møter i
arbeidsgrupper i tilknytning til konkrete oppgaver. Fremmøtet har vært noe varierende.
Utvalget har i samarbeid med sekretariatet besvart 9 høringer om næringsspørsmål, hvorav
noen ganske omfattende planprogram, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Flere av
disse berører konflikter mellom boligfortetting, næring, transport og miljø. 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
lokalaviser, LO - media og Aften Aften.

Allianser:
Utvalget inviterer jevnlig innledere for å opplyse oss om aktuelle saker og gi våre innspill. Vi
har kontakt med politisk ledelse i flere departementer, relevante stortingspolitikere,
bystyremedlemmer, næringslivsaktører. Ikke minst har samarbeidet med NHO Oslo og
Akershus vært aktivt, særlig på transporttema der vi deler synspunkter.
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I tillegg samarbeider vi godt med de lokale klubber og foreninger på arbeidstaker- og
arbeidsgiversiden i nettverket ”Korridoren” som er etablert for å styrke utviklingen av
transportnavet Alnabru og med Øystein Hagen som koordinator for Korridoren.

Høringsvar avgitt i perioden 1.april til 31.desember 2009:
6. april til Plan og Bygningsetaten/PBE: Ny adkomst Sydhavna, Oslo Havn,
Reguleringsplan med konsekvensutredning til offentlig ettersyn.
15.mai til PBE: Reguleringsplan med konsekvensutredning for del av terminalområdet på
Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grønstruktur.
26.juni til Hille-Melby Arkitekter AS: Omregulering av del av Mortensrud felt 9.
12. august til PBE: Økern senter Planforslag til offentlig ettersyn. Reguleringsplan Steen og
Strøm kjøpesenter utvidelse til 60 000 kvm.
12. august til PBE: Planforslag til offentlig ettersyn, Midgardsormen avløpstunnel
14. september til PBE: KDP Grøntplan for Oslo, planforslag til offentlig ettersyn
7. oktober til PBE: KDP Alna Miljøpark, planforslag til offentlig ettersyn
11. november: Høringsvar til bystyrets Kultur og Utdanningskomite til spørsmål om
etablering av kongressenter i Oslo
19. november til Civitas: Planprogram for Youngstorget 3 og Pløens gate innspill til
konsekvensutredning.

Innledere og saker i perioden:
- Næringspolitikk for byggenæringa innledning ved Halvor Langseth, forbundssekretær i
Fellesforbundet.
I tillegg har vi hatt innledninger ved utvalgets egne medlemmer;
-Synneva Aga fra utvalget og NTL om den planlagte utflyttinga av de statlige arbeidsplassene
i Opplysningsvesenets Fond høsten 2009. Utflyttinga ble stoppet.
-Petter Vellesen fra utvalget og Oslo bygningsarbeiderforening har innledet om boligpolitikk
Hovedfokus
LO i Oslo arbeider for et variert tilbud av arbeid og for at Oslo-området skal opprettholde sin
rolle som lokomotiv i norsk næringsutvikling. Utvalget arbeider både med næringspolitiske
saker og byutvikling der transport- og miljøpolitikk inngår. Det har også denne perioden vært
mange saker knyttet til transportaksen Kontinentet Oslo Havn – Alnabru-terminalene.
Reguleringsplanen for Sydhavna er vedtatt etter en årelang prosess. Vedtak i Nasjonal
Transportplan (NTP) i Stortinget i juni 2009 var viktig for å se reguleringsplanen for
Alnabruterminalen og delvis gjenåpning av Alna i nasjonalt klimaperspektiv. LO i Oslo er
svært fornøyde med at politikerne i NTP er så konkrete i prioritering av Alnabruterminalen
som Norges viktigste knutepunkt som en del av en bærekraftig godsstrategi.
I kampen om arealer ser vi det som en viktig oppgave å sikre behovet for arealer til ulike
formål. Arealer for transportformål, 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 den pågående utflytting av
industribedrifter. Vi har uttrykt skepsis til etablering av flere hoteller i en tid der
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hotellnæringen har slitt med overkapasitet og lav lønnsomhet som har gitt permitteringer for
våre medlemmer. Vi har også gått imot en gigantisk utbygging av Økern-senteret til 60 000
kvm begrunnet i at antall kjøpesenter allerede overstiger befolkningens behov.
Utvalget har vært opptatt av å påpeke problematikken rundt NAV i en tid med økende
ledighet og spilt inn til styret at en må følge opp dette. Vi har også spilt inn at styret må
iverksette en boligpolitisk konferanse som vil bli arrangert i juni 2010.
Terminal- og industriområdet i Groruddalen
Helhetlig plan for Groruddalen slo i 2006 fast at størstedelen av dalbunnen forbeholdes
terminal og næringsvirksomhet og at resten i hovedsak skal opparbeides til friområder.
Reguleringsplanen for et viktig område av Alnabruterminalen, den såkalte NRF-tomta Posten
eier og vil bygge terminaler, kom på høring i mars 2009. Utvalgets lokale medlemmer og
lokale klubber utfører oppgaven som pådrivere for å sikre arbeidsplasser, utvikle bærekraftige
transportløsninger i dalen, og gjør et godt arbeid både innad i bedriftene og utad. Vi
samarbeidet med arbeidsgiverne og etatene om å få fram helheten i transport/klima i form av
flere møter i april og mai samt utover sommeren og høsten. 5. mai var vi i Stortingets
transport- og kommunikasjonskomite og la fram vårt syn på NTP og Oslopakke 3. LO i Oslos
leder Kleiv Fiskvik, næringspolitisk utvalgs leder Erik Hagen og sekretær Ingunn Gjerstad
møtte. Stortingsflertallet skjerpet fokuset på Alnabruterminalen som transportnav og fulgte
opp med å be Oslo Kommune styrke prioritering av nasjonale klimamål.
Som følge av sterkt mediefokus på Alnabruterminal versus elv sommeren 2009 har LO i Oslo
hatt flere kronikker for å forsøke å tydeliggjøre sammenhenger og helhet for opinionen.
Oslo Havn-Sydhavna
Etter årelang drakamp mellom ulike interesser slo flertallet i bystyret i 2008 fast at Oslo skal
ha havn og reguleringsplan for Sydhavna ble vedtatt i bystyret 26.august 2009.
Næringspolitisk utvalg har påvirket i hele prosessen for at havna sikres arealer til
opprettholdelse av en rasjonell drift og nødvendig omstilling og at den viktige tilknytningen
til Alnabru styrkes. Utvalget har gjennomført møter med aktuelle politikere fra ulike partier i
bystyret og gitt vårt syn til kjenne.
Aksjon Vakrere Groruddal
Som en del av tiltak for arbeid vedtok Stortinget 13. februar 2009 å avsette 10 millioner
kroner til å utvikle en vakrere Groruddal samt forbedre tilgjengeligheten til miljøvennlig
transport i samarbeid med bedrifter i området. LO i Oslo ble kontaktet av
Miljøverndepartementet for å delta i en styringsgruppe for å forvalte disse midlene.
Erik Hagen er i september oppnevnt til å delta fra utvalget med Ingunn Gjerstad som vara.

Deltakelse /Representasjon:
Erik Hagen representerte LO i Oslo 31. august som foreleser på journalistutdanningen i Volda
Temaet var faglige og næringslivspolitiske spørsmål, om hvordan journalister kan sjekke
andre kilder enn bedriftenes infomedarbeidere. Sett i lys av en del presseoppslag i saker vi
arbeider med kan slike tilbud kanskje utvikles videre ovenfor landets journalistutdanninger.

28

Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad har møtt tillitsvalgte fra byggebransjen i Oslo angående
kommunens manglende vilje til å finne tomter til brakkerigger for overnatting
Bjørn Erik Kristoffersen fra utvalget innledet for en kinesisk delegasjon 14. oktober om LO i
Oslos arbeid med transportspørsmål.
Hilde Larsen har møtt i arbeidsgruppe sammen med kulturutvalget for å gi innspill til prosess
om arbeidermuseum langs Akerselva.
Erik Hagen møter i styringsgruppen for ”Aksjon Vakrere Groruddal” med Ingunn Gjerstad
som vara.
Erik Hagen er medlem av Bjerke næringsråd.
Wiggo Vinje har deltatt i referansegruppe for tungtransport i Groruddalen.
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Studieutvalgets arbeid
Studieutvalget ble oppnevnt av LO i Oslos styre 4. juni 2009 og har bestått av:
Leder:
Medlemmer:

Berit Moen
(NTL)
Erlend Holst-Jensen
(SL)
Arne Hedemann
(HK)
Fredrik Lothe
(Fagforbundet)
Mandip Kaur
(FF)
Michella Jensen
(FF)
Ragnar P. Sparby
(NNN)
Iren Diana Fjellum
(NTL)
Svein Frode Pettersbakken (FF)
Karin Johannessen
(tiltrer fra AOF Oslo)
Alexander Kvedalen,
(sekretær fra LO i Oslo)

Studieutvalget har i perioden hatt to møter – 22. april og 20.oktober 2009. I tillegg har
utvalget kommunisert om saker, blant annet praktisk gjennomføring av Fagskolen, via e-post.

9. oktober – 1. desember 2009: Fagskolen
Fagskolen er et fagligpolitisk kurstilbud for tillitsvalgte som avholdes årlig. Det begynte med
et helgekurs, det såkalte Rjukanseminaret, helgen 9. – 11. oktober 2009, hvor det var med 21
deltakere og to fra Studieutvalget. 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 fem temakvelder. Temakveldene var denne
gangen åpne for alle LO-medlemmer. Både auditoriet i Hammersborggata 9 og LO i Oslos
møterom ble brukt som møtested. Temakveldene startet kl. 16.00 med matservering og
avsluttet senest kl. 19.00. Temaer og innledere var:
20. oktober:

Rekruttering til LOs forbund ved Kari Hauge, LOs distriktskontor. Det
flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV

3. november:

Arbeidsmiljøloven og sosial dumping ved Svein Johansen, forbundssekretær
i
Norsk Arbeidsmandsforbund.
EU-direktiv, noe vi sluker rått? ved Roy Pedersen, leder LO i Oslo.

10. november: Konkurranseutsetting og konsekvenser av bestiller- og utførerrollen i
offentlig sektor ved Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening.
24. november: ILO, FNs trepartsorganisasjon, og LOs rolle ved Trine Lise Sundnes,
Landsorganisasjonen i Norge.
1. desember:

Har fagbevegelsen en plass i framtidas Norge? Ved Gerd-Liv Valla.

Studieutvalget hadde planlagt en studieledersamling 30. april som ble avlyst da det ikke var
fler enn tre påmeldte.
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Familie- og likestillingspolitisk utvalg LO i
Oslo og Akershus
Medlemmer i utvalget per januar 2010:
Ingri Bjørnevik, leder deler av 2009
Mandana Yousefi (NTL Oslo) leder fra januar 2010
Ingunn Strand Johansen (FO Akershus)
Vara: Monica Bårnes
Inger Helen Vaaten (HK region Øst)
Annar Bakken (HK region Øst)
Etelvina Pintos Dos santos (NAF avd. 2)
Svein Frode Petersbakken (Fellesforbundet)
Anna Elisabeth Uran (Fagforbundet Oslo)
Espen Syversen (Fagforbundet Oslo)
Jagdish Kaur (SL Oslo)
Hulda Svenson (HK region Øst)
Høstens konferanse var på Thon hotell Vettre 3. og 4. november

Skeive dager
Distriktskontoret har hvert år sammen med Familie og Likestillings politisk utvalg ansvaret
for den praktiske gjennomføringen av LOs engasjement under ”Skeive dager” i Oslo. Dette
innebærer bemanning av en stand med kafé i Pride Park på Rådhusplassen, og en stor LOseksjon i paraden. Vi har blitt en viktig aktør i ”Skeive dager” i Oslo, og vi samarbeider godt
med arrangørene. I tillegg har vi tett kontakt med SV og Arbeiderpartiet under hele
arrangementet. Distriktskontorets deltakelse mobiliserer en rekke frivillige. Standen var godt
besøkt, det var godt vær, god stemning og ca 40 nye LO-medlemmer. Vi deltok med en egen
seksjon i paraden, og var som vanlig svært synlige med egne T-skjorter produsert for
anledningen. LO mottok Homofryd-prisen under prisutdelingen, for jobben med homofiles
rettigheter i arbeidslivet. Planleggingen av LOs deltakelse under ”Skeive dager” i 2010
startet allerede høsten 2009.

Familie-og likestillingspolitisk utvalg for Oslo og Akershus
Det ble valgt nytt utvalg våren 2009, det har tatt noe tid å få nytt utvalg i godt gjenge.
Utvalget har i løpet av året hatt 8 møter. Og i tillegg til kontinuerlig arbeid med ”nettverk for
innvandrerkvinner” har utvalget prioritert arbeidet med planlegging og gjennomføring av
”Skeive dager”. Se eget punkt om dette. Det har vært gjennomført 9 nettverksmøter dette året
Nettverket fungerer godt, men å beholde deltakerne og å rekruttere nye krever hele tiden
aktivt fokus for å få det til å fungere. Distriktskontoret deltar på alle nettverksmøtene.
Utvalget gjennomførte i desember MOD kurs for utvalgets medlemmer over to dager, i regi
av Norsk Folkehjelp. Dette var svært vellykket.
Oslo, 12.. januar 2010.
Kari Hauge, distriktssekretær
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Ungdomsutvalget LO i Oslo og Akershus
Medlemmer per 31.desember 2009:
Leder: Kjersti Barsok (NTL)
Anette H Aarvold
Benjamin Marks
Fauzia Hussain
Idar Burheim (Postkom)
Jørgen Hamre
Leif Helland (NTL)
Linda Nyhlen
Martin S Henriksen
Nina Amundlien
Ole Harald Svenning
Silje Renate Bækkelund
Tore Bolsø
Øystein Tømmervik

Ungdomsarbeidet i Oslo
Fellesaktiviteter LOs ungdomsutvalg i Oslo og Akershus 2009: Det ble i 2009 gjennomført i
alt 7 møter. På bakgrunn av at de fleste forbund har slått sammen Oslo og Akershus i sin
organisasjon har LOs ungdomsutvalg i Oslo og Akershus møtene sammen siden 2008. Dette
fungerer bra så langt. Ledervervet for utvalget er delt i to, Kjersti Barsok har ansvaret for
Oslo mens Silje Bækkelund har ansvar for Akershus.

Jobb og utdanningsmessa i februar i Oslo Spektrum
Ca 12000 besøkende på messa over 3 dager
Det var et spleiselag med LO Favør, NAF, Fagforbundet Akershus og FF Oslo og Akershus.
Det var 30 tillitsvalgte som jobbet på messa i løpet av de 3 dagene. Alle fikk egen skolering
for å stå på messa. Det var veldig mange innom standen, det ble delt ut ca 8000 jobb
håndbøker. Det ble også noen innmeldinger. Det ble arrangert kurs på 1 time i rettigheter og
plikter på arbeidsplassen. Tilbakemeldingene fra forbundene og deltakere var positive.
Publikum kom også med mange gode tilbakemeldinger, i tilegg mottok vi en del tips om
steder vi burde besøke med sommerpatruljen.

1.maiarrangementet på Sub Scene
Dette arrangementet ble holdt for åttende gang, og kan karakteriseres som nok en suksess.
Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp, LO i Oslo, LO i Norge,
forbundene i Oslo og LOs Distriktskontor. Konserten ble gjennomført på SUB Scene med
fulle lokaler. Konserten er en unik mulighet til å vise frem en litt annen, og mer spennende
side ved LO. Årets arrangement ble arrangert i nettopp dette konsertlokalet da det ga en
mulighet for at alle alderstrinn kunne besøke konserten, fordi dette lokalet er alkoholfritt. Det
må allikevel nevnes at planleggingen og finansieringen av arrangementet krever veldig mye
tid, og usikkerhet rundt de økonomiske rammene gjør gjennomføringen problematisk. Det må
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være en forutsetning at det blir en viss sikkerhet rundt finansieringen, dersom arrangementet
skal bli videreført i årene som kommer.

LOs sommerpatrulje i Oslo og Akershus
Sommerpatruljen ble gjennomført i uke 26 og 27, med 60 deltakere fra 7 forskjellige forbund.
I uke 26, var det en informasjonsuke, hvor det ble delt ut nesten 8000 jobbhåndbøker til
ungdom i parker, på badestrender og kjøpesentra. I uke 27 var det ordinær sommerpatrulje. Vi
hadde en informasjonsstand på Egertorget og kjøpesentre i Akershus begge ukene. Det ble
foretatt 177 besøk i Oslo og 407 i Akershus, og det ble avdekket 149 brudd på
arbeidsmiljøloven. De fleste av disse ble rettet opp etter kontakt med LOs sommerpatrulje.
Enten var dette på grunn av sakens art, eller at bedriftene ikke rettet opp det aktuelle bruddet
etter oppfordring fra sommerpatruljen og ungdomssekretæren. Samarbeidet med
Arbeidstilsynet fungerte svært bra, med møter og god dialog i forarbeidet, samt oppfølgingen
av bedrifter i ettertid.
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