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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1.
januar til 31. desember 2010. Samorganisasjonen er i år 90 år og ble stiftet av fagforeningene
i Kristiania i generalforsamling 9. februar 1920 av 46 fagforeninger med 19.000 medlemmer.
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. januar 2003
en justering av kontingentordningen, 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. Utvalgenes virksomhet inngår i 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 å 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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Lederens tilbakeblikk på året 2010
LO i Oslo skal i følge vedtektene koordinere fagforeningene i Oslo samt ta initiativ der styret
og representantskapet fatter vedtak om det. Vi er partipolitisk uavhengig og skal være en
selvstendig kraft på venstresida.
LO i Oslo har lenge påpekt at norsk politikk og arbeidsliv er i endring. Styrkeforhold og
maktforhold endres til en mer nyliberal politisk orientering og arbeidslivet framviser økt
sosial dumping, en brutalisering for noen og mer aggressive arbeidsgivere. Spesielt inntar
NHO nye og mer nyliberale og til dels nyliberalistiske holdninger.
LO i Oslo har derfor arbeidet for å beholde den rødgrønne regjeringen, men ser gjerne at det
ble ført en rødgrønn politikk. I motsetning til tidligere er det ikke lengre tverrpolitisk enighet
om å opprettholde universelle offentlige velferdsordninger. Høyresida og NHO snakker om
”velferdsfelle” og ”utenforskap” – initiativ som er ment både for å stemple de som rettmessig
trenger trygdeytelser, men også for å få politisk flertall til å redusere ytelsene og offentlig
velferd. NHO ser tverrpolitisk samarbeid slik som ved gjennomføring av pensjonsreformen
som en modell for å nå sine mål.
LO i Oslo har derfor advart og advarer mot å inngå breie politiske forlik i sosiale spørsmål.
Rett og slett fordi det rammer arbeidsfolk, slik vi har sett det ved pensjonsreformen og kan
oppleve det ved endringer i uføretrygden og eventuelt sykelønnsordningen.
LO i Oslo har vedtatt at fagbevegelsen må møte ei ny tid ved at fagbevegelsen i alle ledd må
gå fra administrering, styring og kontroll til organisering, aktivisering og ledelse.
Ved årets tariffoppgjør var det derfor naturlig å støtte streikende bygningsarbeidere,
streikende transportarbeidere, streikende vektere og de streikende i offentlig sektor. Alle stilte
prinsipielle og rettmessige krav som høyning av minstelønnssatser, likebehandling og
kontroll med innleid arbeidskraft, flere faste ansatte samt rettmessige lønnskrav, spesielt i
kampen for likelønn.
LO i Oslo konstaterer at det er blitt mer krevende å få virksomheter til å inngå tariffavtale.
Det var derfor naturlig for oss aktivt å støtte ansatte ved utestedet Rockefeller i deres
vellykkede kamp for en avtale. Vi har også bidratt aktivt i solidaritetsmarkeringer med de
ansatte i Gjøvikfirmaet Bekken og Strøm. Vi konstaterer at flere krav om tariffavtaler ikke
fører fram og at ansatte føler presset så stort at man trekker seg før en eventuell streik for å få
avtale er et faktum.
LO i Oslo har funnet det riktig å sette søkelyset på krisa for uregulert kapitalisme, slik den
spesielt framstår i EU og euroområdet. Det kan ikke aksepteres at arbeidsfolk skal settes opp
mot hverandre angående lønns- og arbeidsvilkår. Vi har også av den grunn krevd norsk veto
mot EUs tredje postdirektiv og vikarbyrådirektivet. Sistnevnte også med krav om tiltak mot
inn- og utleie av arbeidskraft, styrking av tillitsvalgtes rettigheter samt krav om
fagforeningers kollektive søksmålsrett ved brudd på midlertidige ansettelser og strengere
regler for å sikre flere faste ansatte.
LO i Oslos viktigste og mest tidkrevende arbeid har vært forberedelsene til kommunevalget i
2011. Kanskje det viktigste var prosessen med å etablere en foreløpig valgplattform med
spørsmål til partiene, samt å få avklaring om at en rødgrønn politisk blokk i Oslo utgjøres av
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Oslo Arbeiderparti, Oslo Sosialistisk Venstreparti, Rødt Oslo samt Oslo Senterparti hvis de
blir representert.
LO i Oslo ser at vårt selvstendige initiativ er blitt positivt mottatt i de aktuelle partiene, hvor
også disse inviteres som observatører til våre representantskapsmøter. Det er også avholdt
flere møter med partirepresentanter. Minst like viktig for den videre prosessen er å konstatere
at flere fagbevegelsesmiljøer i Oslo har invitert oss for å innlede om ”Valg 2011”. Det samme
har skjedd i forhold til andre LO-avdelinger.
Et viktig initiativ var demonstrasjonen 23. november mot forslag til Oslobudsjettet. Det fikk
bra oppslag i media og ble positivt mottatt blant fagforeningene, ikke bare i offentlig sektor.
Selv om oppslutningen kunne vært større, ble det framlagte budsjettet og reaksjonene på dette
av byrådsleder Stian Røsland, påpekt som en forklaring på Oslo Høyres tilbakegang på
partibarometeret for desember.
LO i Oslo er opptatt av alliansebygging. Det var nyttig for utviklingen av vår valgplattform å
kunne diskutere dette med ulike interesseorganisasjoner. Det var også viktig at Norsk
Sykepleierforbund Oslo, Norges Handikapforbund Oslo, Utdanningsforbundet Oslo var blant
initiativtakerne til demonstrasjon mot Oslo-budsjettet. Vi har inngått et samarbeid som vi
håper vil fortsette.
Nevnes må også kontakt og samarbeid med Attac, Aksjonen Forsvar dagens uføretrygd, For
Velferdsstaten, Manifest Analyse og Nei til EUs faglige utvalg.
LO i Oslo har også stor nytte av kontakt og samarbeid med rødgrønne representanter i
Rådhuset. Liknende gjelder organisasjoner for byen næringsliv i saker vi er enige.
LO i Oslo har i løpet av året utviklet en enkel strategi for å styrke vårt nærvær i media som
har en spesielt nedslagsfelt i Oslo-området.
Vi har også brukt året til å vedta en ny internkontrollinstruks, avtale ny lokal lønnsavtale, og
lederavtale.
Uten aktive utvalg, et aktivt styre og representantskap hadde det ikke blitt noe av noenting.
Takk for innsatsen. En spesiell takk til Alexander, Ingunn og Ingvild som får LO i Oslo til ”å
gå rundt”.
Roy Pedersen, leder
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LO i Oslos oppbygging
- organisasjonsstruktur
Ved utgangen av 2010 hadde LO i Oslo 69 451 yrkesaktive medlemmer fordelt på 166
fagforeninger fordelt på 19 forbund. Dette er en medlemsnedgang på 2 374 medlemmer i
forhold til medlemstallet året før som var 71 825 fordelt på 167 fagforeninger.
Postkom har over halvparten av nedgangen som følge av flytting til Robsrud i Akershus.
Årsmøte er LO i Oslos høyeste besluttende organ og avholdes i samsvar med vedtektene
hvert år. Årsmøtet velger styre for LO-avdelingen. Mellom årsmøtene er representantskapet
det høyeste organet. Det er de samme personene som velges til årsmøtet og
representantskapet. Styret er ansvarlig ledelse mellom representantskapsmøtene. Til
styremøtene innkalles styret, varamedlemmer, utvalgslederne, LOs distriktssekretær og
ungdomssekretær, samt daglig leder i AOF i Oslo. Arbeidsutvalget som består av leder,
nestleder og økonomiansvarlig, er saksforberedende med delegert vedtaksmyndighet fra
styret.

Kontingent
Kontingenten reguleres i samsvar med resultatet av lønnsutviklingen på basis av
landsgjennomsnittet i lønnsstatistikken fra Det tekniske beregningsutvalg. Reguleringen skjer
per 1. kvartal. Kontingenten for 2010 er kr. 11,55 per yrkesaktiv medlem per kvartal som
tilsvarer kr. 46,20 per år.
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Styresammensetning, revisorer, komiteer
og utvalg:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Roy Pedersen
Rigmor Hogstad
Kjell Finvåg
Roger Dehlin
Ulrich Vollmerhaus
Sissel Hallem
Bjørn Halvorsen
Erik Hagen
Julia Rasmussen
Trude Bruvoll
Mandip Kaur
Jan A. Klemetsen
Anne Rønningsbakk
Merethe Ruud
Gudrun Høverstad
Vidar Evje
Kari Hauge
Torbjørn Ness
Mandana Yousefi
Merete Bellingmo
Svein Mortensen
Berit Moen
Odd Mikkelborg
Kjersti Barsok

(Fellesforbundet)
(FO) til nov. 2010 da hun ble leder for FO
(HK)
(Fagforbundet)
(SL)
(EL&IT)
(NTL)
(NNN) leder næringspolitisk utvalg
(Postkom)
(Fagforbundet)
(FF)
(NAF)
(NTF)
(HK)
(NTL)
(Fagforbundet)
LOs distriktskontor Oslo / Akershus
(Fagforbundet)
Ungdomssekretær (Fellesforbundet)
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i
Oslo (NTL)
AOF Oslo
Leder Internasjonalt utvalg (Fellesforbundet)
Leder studieutvalget (NTL)
Leder Kulturutvalget (Postkom)
Leder Ungdomsutvalget (NTL)

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

(Fellesforbundet)
(FO) til november
(HK)
(Fagforbundet) har fungert som medlem i
arbeidsutvalget fra Rigmor Hogstad gikk ut av
styret som nyvalgt forbundsleder av FO

Kontrollkomiteen:
Leder:

Vivian Langdalen
Arild Olsen
Vara: Terje Fjellum

(HK)
(Fagforbundet)
(Fellesforbundet)

Revisor:

Harald Karlsen

(LOs revisjonskontor)
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Internasjonalt utvalg (oppnevnt 9. juni 2010):
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Svein Mortensen (Fellesforbundet),
Anita Guldahl (Fagforbundet)
Randi Færevik (Fagforbundet)
Michael John Tung (NLF)
Lill Sæther (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)
Arne Larsen (NNN)
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet)
Sissel Weholdt (HK)
Magne Glimdal (Fellesforbundet)
Brit Gagnat (NTL)

Kulturutvalget (oppnevnt 9. juni 2010)
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Odd Mikkelborg (Postkom)
Beate Krogh Løseth (Fagforbundet)
Fredrik Wibe (Fellesforbundet og SL)
Arild Eriksen (MFO)
Kjersti Johansen (Fagforbundet)
Trond Ydersbond (NTL)
Unni Øgård (NTL)
Grethe Moe (SL)
Marianne Næss (Fagforbundet)
Eva S. Johnskareng (NTL)
Merethe Ruud (HK)
Klaus Kristensen (NTL)

Næringspolitisk utvalg (oppnevnt 9. juni 2010):
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Erik Hagen (NNN)
Ove Engevik (Fellesforbundet)
Kjell Finvåg (HK)
Wiggo Vinje (NTF)
Nils Bull (NJF)
Jon S. Løken (Postkom)
Mariann Andersen (HK)
Bjørn Olav Nordhaug (Fellesforbundet)
Steinar Hopstad (Fagforbundet)
Sara Swerdhjalt (Fellesforbundet)
Per Ivar Nilsen (Fellesforbundet)
Bjørn Erik Kristoffersen (Norsk Sjømannsforbund)
Petter Vellesen (Fellesforbundet)
Steinar Hopstad (Fagforbundet)
Lars Iver Wiig (NNN)
Per Morten Bergland (NTL)
Frank Lie (Postkom)
Rune Aasen (Fagforbundet)
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Studieutvalget (oppnevnt 9. juni 2010):
Leder:
Medlemmer:

Berit Moen (NTL)
Erlend Holst-Jensen (SL)
Arne Hedemann (HK)
Fredrik Lothe (Fagforbundet)
Mandip Kaur (Fellesforbundet)
Michella Jensen (Fellesforbundet)
Iren Diana Fjellum (NTL)
Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet)
Torbjørn Brox Rognmo (HK)
Eirik Kjernli (NNN)
Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo)

LO i Oslo og Akershus ungdomsutvalg (per 31.12.10)
Leder:
Medlemmer:

Kjersti Barsok (NTL), leder av utvalget for Oslo
Silje Renate Bækkelund (Fellesforbundet), leder av utvalget for
Akershus)
Vidar Rønsen (Fellesforbundet)
Heidi M. Apeland (FLT)
Ranveig I. Stava (IE)
Kathrin Nesgård (Fagforbundet Oslo)
Anne Lise Wold (Fagforbundet Akershus)
Kamilla Lunden (HK)
Ken Andre Johansen (NAF)
Therese Jacobsen (NNN)
Jeanette Østvang (Fagforbundet Akershus)

LO i Oslos og Akershus utvalg for familie- og likestillingspolitikk:
Leder:
Medlemmer:

Mandana Yousefi (NTL)
Ellen Gullberg (Fagforbundet)
Espen Syvertsen (Fagforbundet)
Hulda Svendsen (HK)
Jagdish Kaur (SL)
Inger Helene Vaaten (HK)
Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet)
Annar Bakken (HK)
Ingunn Strand Johansen (FO)
Etelvina Santos (NAF)
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Valgkomité for LO i Oslos årsmøte (valgt av representantskapet 25. januar 2010):
Leder:
Medlemmer:

Anna Elisabeth Uran (Fagforbundet)
Terje Fjellum (Fellesforbundet)
Bjørn Olav Bjørnsen (NNN)
Lasse Kristiansen (Fagforbundet)
Ragnar Bøe Elgsaas (NTL)
Terje Skog (EL & IT)
Sissel Traavik (HK)

Sekretariatet har bestått av:
Leder:
Saksbehandlere:
Regnskapsfører:

Roy Pedersen
Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad
Ingvild Wasskog
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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 også i 2010 bestått av 154 representanter fra forbundsområdene og 11
fra styret, totalt 165 stemmeberettigede.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 25. januar
Tilstede: 91 totalt hvorav 84 representanter med stemmerett, to tiltredende, to innledere, en
gjest og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 55,2
Følgende saker ble behandlet:
1. Faglig kamp på 1920-tallet, et tilbakeblikk på Kristiania Samorganisasjons første år, i
form av en billedkavalkade basert på vår egen historie, laget av sekretariatet.
2. Tariffoppgjøret 2010, innledninger ved Randi Reese, forbundsleder i FO og Anders
Skattkjær, 1.nestleder i Fellesforbundet.
Vedtak av uttalelse om likelønn, se side 41.
3. Valg av valgkomite.

Mandag 8. mars
Tilstede: 96 totalt hvorav 93 representanter med stemmerett, en tiltredende og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 58,2
Følgende saker ble behandlet:
1. Kvinnekamp og klassekamp gjennom hundre år i form av en billedpresentasjon og
innledning ved Ingunn Gjerstad
2. 1. mai 2010, vedtak av paroler, politisk grunnlag, taler og fullmakter, innledning ved
Roy Pedersen. Se det politiske grunnlaget for 1. mai som vedlegg på sidene 41 - 43.
3. Orientering om situasjonen ved Aker Sykehus ved fagforeningsleder Are Saastad.

Mandag 19. april Årsmøtet
Til stede: 104 totalt hvorav 100 representanter med stemmerett, en tiltredende, en gjest og to
funksjonærer.
Frammøteprosent 63,0
Årsmøtet åpnet med kulturinnslag i form av teaterstykket ”Agnieszka” av Teater Øst,
regissert av Jalil Alabody. Skuespillere var Aleksandra Anna Marjanska, Thali M. Liberman
og Svend Erichsen. Stykket var basert på en sann historie og omhandlet hverdagen for en
polsk au pair i Oslo i 2010, hundre år etter at det lyktes å etablere ”Den kvindelige
tjenerstands forening” i Kristiania.
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Følgende saker ble behandlet:
1. Konstituering
2. Styrets beretning for perioden 1.april 2010 -31.desember 2010
3. Regnskap for 2009
4. Budsjett for 2010
5. Forslag og uttalelser, se uttalelsene i vedlegg på sidene 44 - 46:
1. LO i Oslo krever helhetlig byutvikling som ivaretar næringsliv og arbeidsplasser.
2. Gode transportløsninger kan ikke vente - Follobanen og Alnabru hører sammen
3. Norge må gå i spissen - stans Israels systematiske fordriving av palestinere.
4. Kampen for full lønn under sykdom fortsetter
5. Handlingsregelen kan ikke være jobb nummer en
6. Valg

Mandag 27. september
Tilstede: 81 totalt hvorav 75 representanter med stemmerett, tre gjester, en ekstern innleder
og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 49,9
Følgende saker ble behandlet:
1. Orienteringer om høstens fagskole / Rjukanseminaret ved studieutvalgsleder Berit
Moen og om boligpolitisk konferanse ved Roy Pedersen.
2. Sykehusreformen og samhandlingsreformen, konsekvenser for hovedstadsregionen.
Innledninger ved stortingsrepresentant Are Helseth i Helse- og omsorgskomiteen fra
Arbeiderpartiet og leder av Fagforbundet i Oslo, Mari Sanden.
Uttalelsen Sykehusreformen rammer Oslos befolkning ble vedtatt oversendt styret for
redigering og styret vedtok den endelig 11.oktober, se uttalelsen på side 47.

Mandag 25. oktober
Tilstede: 76 totalt hvorav 69 representanter med stemmerett, en tiltredende, en gjest, tre fra
partiene og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 46,1
Følgende saker ble behandlet:
1. Statsbudsjettet 2011 ved Audun Lysbakken, Barne- likestillings- og
inkluderingsminister.
2. Oslo-budsjettet 2011 ved Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo og
styremedlem i LO i Oslo.
Til disse saker ble to uttalelser vedtatt, se sidene 49 -50.
3. Kampen for tariffavtale ved Bekken og Strøm, Gjøvik, ved Roy Pedersen.

Mandag 29. november
Tilstede: 87 totalt hvorav 80 representanter med stemmerett, en tiltredende, to fra partiene, to
innledere og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 52,7
Følgende saker ble behandlet:
1. Ny uføretrygd - hva nå? Innledninger ved Tor Arne Solbakken, nestleder i LO, og
Ebba Wergeland, lege og spesialist i arbeidsmedisin.
2. EUs vikarbyrådirektiv ved Stein Stugu, De Facto.
12

3. Foreløpig budsjett 2011 for LO i Oslo ved Kjell Finvåg.
Vedtak av uttalelser om uføretrygd og vikarbyrådirektiv, se sidene 51- 52.
Oppfordringer om å delta på fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 1.desember samt
solidaritetsmarkering 2.desember for de streikende i Fellesforbundet og Handel og
Kontor ved Bekken & Strøm.
Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden 2010 har vært 54,2 prosent, en
svak nedgang fra 55,5 året før, men høyere enn frammøtet for 2008 (51,6) og 2007 (46,6).
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Møter og arrangementer i 2010
8. mars: Den internasjonale kvinnedagen
LO i Oslo deltok i 8. marskomiteen og samordningsgruppa som forberedte årets markering.
Mange fagorganiserte deltok i demonstrasjonstoget som hadde som hovedparole: Nei til
kvinnelønn - spreng rammene – likelønnspott nå. Flere sentrale paroler handlet om andre
faglige saker som rett til heltid, forsvar av sykelønn og uføretrygd, rett til arbeid med og uten
hijab samt seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. Gerd Kristiansen,
nestleder i LO, holdt hovedappellen om likelønn og sykelønn og leder for LO i Oslo, Roy
Pedersen, bar hovedparolen sammen med en representant fra Norsk Sykepleierforbund. Ifølge
Arne Rolijordet deltok om lag 1.450 i markeringen, et noe høyere antall enn de seneste årene.

22. mars: Dagskonferanse, Forsvar dagens uføretrygd
Sammen med flere LO-avdelinger, Norges Handikapforbund, Fagforbundet Akershus,
Utdanningsforbundet Oslo, Forvar offentlig pensjon og Kvinner på tvers arrangerte LO i Oslo
dagskonferanse om uføretrygd for å skolere flest mulig i temaet. Blant innlederne var
Bjørgulf Claussen, professor i sosialmedisin og Pål Hellesnes, forfatter av Manifests pamflett
Uførepensjon ABC. Om lag 150 personer deltok.

16. april: Glimt fra europeisk faglig opprør
Peter M. Johansen, utenriksjournalist i Klassekampen, orienterte i åpen del av internasjonalt
utvalgs møte om det faglige opprøret i Hellas og ga andre glimt fra fagbevegelsen i Europa.

21. april: Kulturstund, 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. Kulturutvalget arrangerte i år
kulturstund med arkivets nestleder, historiker Solveig Halvorsen. Temaet var et ledd i
markeringen av LO i Oslos nittiårsjubileum i form av tilbakeblikk på fritida, slik
fagbevegelsen la til rette for den. Åtte timers arbeidsdag var blant fagbevegelsens viktigste
krav som ble lovfestet i 1919. I foredraget fortalte Halvorsen til de vel tyve frammøtte om
hvordan fagbevegelsen la opp til at de åtte timer mellom arbeid og søvn kunne fylles med
meningsfulle aktiviteter og stod for turer og feriekoloni for arbeidernes barn i kriseårene.

1. mai: Arbeidernes internasjonale kamp- og solidaritetsdag
Om morgenen ble det som vanlig arrangert en minnehøytidelighet ved minneplata over
Osvaldgruppens falne på Jernbanetorget. Jorun Valeur Bekkby, tidligere bystyremedlem for
Oslo Arbeiderparti, holdt appell. Ved monumentet i Birkelunden ble det arrangert en
minnehøytidelighet over de norske frivillige i den internasjonale brigaden i den spanske
borgerkrigen 1936-39. Vegard Holm, redaktør i Transportarbeideren, holdt årets tale og la
ned blomster.
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget startet kl. 11.15 med appeller ved
Khamshajiny Gunaratnam, AUF i Oslo, og Liv Undheim, nestleder i Industri Energi. LO i
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Oslos leder, Roy Pedersen, la først fram det politiske grunnlaget for dagen før Line Khateeb,
leder for Palestinakomiteen, holdt den internasjonale appellen. Dagens hovedtale var ved LOs
leder Roar Flåthen. 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. 5.000 som
deltok i årets demonstrasjonstog mot 8.500 personer året før. Kraftig regn og vind påvirket
frammøtet. Parolene mot sosial dumping, nei til velferdskutt, veto mot EUs tredje
postdirektiv og La Aker leve samlet mange deltakere og den internasjonale seksjonen var
også stor. Antallet deltakere i demonstrasjonstoget var under gjennomsnittet for 1. maiarrangementene på Youngstorget de siste årene. Gjennomsnittet hittil på 2000-tallet er 6.440.
LO i Oslos hovedparole var:
Kamp for likelønn og lavtlønte - moderasjon garanterer ikke arbeidsplasser.
De andre sentrale parolene som ble båret i toget var: Nytt flertall i 2011! - Oslo-folk: Ta byen
tilbake • Innfør skatt på aksje- og valutahandel - bekjemp skatteparadis • Norge er ei
miljøsinke – milliarder til klimavennlig energi og industri • NHO og HSH ønsker sosial
dumping – vi krever faste ansettelser på heltid og tariff • Nei til velferdskutt – ikke straff syke
og uføre • Velferd skal ikke være butikk • Veto mot EUs tredje postdirektiv • Sats på det
flerkulturelle Oslo: Bedre norskopplæring, gratis barnehage og gratis SFO •
La Aker leve • Norske soldater ut av Afghanistan – økt bistand inn • Anerkjenn
Palestina. Fjern skammens mur. Boikott Israel • Forby atomvåpen!
I forberedelser og rigging samt i ulike oppgaver utover dagen deltok om lag 40 frivillige fra
medlemsorganisasjonene og LO i Oslo og disse takkes for en flott innsats med arrangementet.

20. mai: Tur til Maritimt Museum og Lille Herbern
Studieutvalget inviterte til omvisning og foredrag på Norsk Maritimt Museum (tidligere
Sjøfartsmuseet) på Bygdøy om sjømennenes historie. Arrangementet ble avsluttet med
fiskesuppe på restauranten Lille Herbern. Egenandelen på hundre kroner inkluderte servering
og 28 personer deltok på arrangementet.

3. september: Dagskonferanse om kampen for faste ansettelser
Sammen med blant andre Fagforbundet og LO-avdelingene i de større byene arrangerte LO i
Oslo konferanse om faste ansettelser i Håndverkeren konferansesenter i Oslo. Salen var
fullpakket og jusprofessor Henning Jakhelln, Eline Lønnå (Manifest), Stein Stugu og Roar
Eilertsen (De Facto) og Even Hagelien (NHO) var blant innlederne i tillegg til lokale
fagforeningsledere som redegjorde for situasjonen i ulike bransjer.
Det ble samme dag arrangert en demonstrasjon i anledning lanseringen av Manifests rapport
om utskilling av renhold på Oslo-hoteller og virkningen på arbeidsvilkårene.

10. september: Teaterkveld med musikalen Next to Normal
Kulturutvalget inviterte til å se ”Next to Normal” på Det norske Teatret få dager etter
premieren i Europa på et av de nye og mest omtalte musikalene på Broadway. 30 personer
deltok og billettene var som vanlig til rabattert pris, kr. 250,-. Det var også skuespillermøte i
forkant av forestillingen der hoverolleinnehaveren Heidi Gjermundsen Broch fortalte om
stykket og sine forberedelser for rollen.
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1. - 3. oktober: Fagskolen med Rjukanseminaret
Fagskolen er et fagligpolitisk kurstilbud for tillitsvalgte som avholdes årlig og begynner med
et helgekurs på Rjukan, det såkalte Rjukanseminaret. Det var med til sammen 19 deltakere på
Rjukanseminaret i 2010 som ble avholdt 1. - 3. oktober. Her var det blant annet omvisning i
byen hvor vi fikk høre om Rjukans og fagbevegelsens historie, besøk på ”det røde bibliotek”
som har Europas tredje største samling med arbeiderlitteratur, og omvisning på Norsk
Industriarbeidermuseum. I løpet av helgen var det foredrag ved historiker Harald Berntsen om
arbeiderbevegelsens historie.
Rjukanseminaret ble etterfulgt av tre temakvelder i Oslo som ble holdt på møterommet til
Oslo og Akershus Handel og Kontor:
12. oktober: Brutaliseringen av arbeidslivet med seniorrådgiver Claus Jervell i
Likestillings- og diskrimineringsombudet og LO-sekretær Trine Lise Sundnes.
26. oktober: Fag- og arbeiderbevegelsen globalt og nasjonalt, hvor står vi og hvor går
vi? med LO-sekretær Kristian Tangen og LO i Oslos leder Roy Pedersen.
9. november: ”Krisa” globalt og nasjonalt, hvorfor går det ”galt” med jevne
mellomrom, hva er årsaken(e)? med økonom Erik Reinert og spesialrådgiver Helene Bank.
Selv om temakveldene er en del av Fagskolen har temakveldene også vært åpne for andre
LO-medlemmer. Frammøtet har variert noe fra kveld til kveld og det har vært med opp til litt
i overkant av 25 personer.

11. oktober: Dagskonferanse, Forsvar dagens uføretrygd
Gjennom LO i Oslos deltakelse i ”Aksjon Forsvar Dagens Uføretrygd” ved Roy Pedersen fra
starten og deretter Merethe Ruud fra styret som LO i Oslos representant, var vi med og
arrangerte årets andre konferanse om uføretrygd for å skolere i temaet. Lege og spesialist i
allmennmedisin Ebba Wergeland innledet, med flere.

26. oktober: Boligpolitisk konferanse
Etter initiativ fra næringspolitisk utvalg arrangerte LO i Oslo en boligpolitisk konferanse 26.
oktober der vi stilte spørsmålene; Hva er Oslos boligbehov, hvordan få til boliger for vanlige
folk i storbyer? Hvor skal ungdom og innvandrere bo? Hva er de rødgrønnes boligpolitikk for
Oslo? I overkant av tretti meldte seg på konferansen som var i Auditoriet i Hammersborggata
9. Fagfolk som Rolf Barlindhaug fra Norsk Institutt for By- og Regionsforskning og Tore
Johannesen fra Norges boligbyggelag innledet. Fra politikerhold innledet byråd for
byutvikling, Bård Folke Fredriksen, fra Senterpartiet, statssekretær, Hege Solbakken, fra Oslo
Arbeiderparti, Tone Tellevik Dahl, fra Oslo Sosialistisk Venstreparti, Heidi Rømming, og fra
Rødt Oslo, Ingrid Baltzersen. Roy Pedersen oppsummerte at det er bred støtte til mange av
LO i Oslos synspunkter på temaet fra de rødgrønne partiene. Ca. 35 personer deltok.

23. november: Demonstrasjon mot Oslo-budsjettet i Rådhusets borggård
Sammen med Fagforbundet Oslo, FO Oslo, Fellesforbundet avd. 1 Oslo-Akershus,
Utdanningsforbundet i Oslo, Norsk Sykepleierforbund i Oslo, Norges Handikapforbund Oslo
med flere arrangerte vi demonstrasjon mot byrådets Oslobudsjett som innebar kutt,
privatisering og mindre omsorg, slik at de som trenger kommunen mest også ble mest
16

rammet. Det var appeller ved Mari Sanden, leder for Fagforbundet Oslo, Terje Vilno, leder
for Utdanningsforbundet Oslo, Eli Gunhild By, leder norsk sykepleierforbund Oslo og Hans
Christian Lillehagen, leder bydelsutvalget i Gamle Oslo. Rolf Raddis Band og rappegruppa
Day ’n Night fra Groruddalen underholdt og sørget for høy stemnin g blant de mange hundre
frammøtte tross den kalde novemberdagen. Vel 25 faner deltok, flere interssegrupper sluttet
seg til og i bydel Østensjø var det politisk streik mot kutt i barnehagetilbudet og aksjonen fikk
flere medieoppslag i de ulike Lokalavisene, Fri fagbevegelse og NRK Østlandssendingen.

Valgrelaterte aktiviteter i 2010:
15. mars: Startkonferanse Kommunevalget 2011
LO i Oslo inviterte fagforeninger, tillitsvalgte og enkeltmedlemmer til å utarbeide krav til de
politiske partiene i Oslo i forbindelse med kommunevalget i 2011. Som en oppstart på
arbeidet inviterte vi til dagskonferanse i Folkets Hus med innledninger ved eksterne og
interne og Roy Pedersen presenterte et debatthefte om situasjonen i byen vår på ulike felt
utarbeidet ved sekretariatet. Omlag deltok seksti personer på konferansen og fem
arbeidsgrupper ble nedsatt.

26. august: Møte med interesseorganisasjonene om valget 2011
I prosessen med å forankre spørsmålene til de politiske partiene inviterte vi ca 30
interesseorganisasjoner utenfor våre medlemsorganisasjoner for innspill om våre
hovedprioriteringer og spørsmål. Representanter for ca 10 organisasjoner og en del
privatpersoner møtte opp og gav verdifulle innspill.

Utarbeiding av kravene til partiene
Arbeidsgruppene som ble nedsatt arbeidet med følgende temaområder: 1. Sosialpolitikk,
rusomsorg og fattigdom, 2. Barnehage, SFO, skole, videregående skole og lærlinger, 3.
Arbeid, næringspolitikk, bolig, faglige rettigheter og sosial dumping, 4. Helse, pleie og
omsorg, konkurranseutsetting, privatisering og kollektivtrafikk og 5. Kultur (inkluderer idrett
og fritidsaktiviteter). Gruppene ble ledet av 1; Rigmor Hogstad, 2; Kjersti Barsok, 3; Erik
Hagen, 4:Roger Dehlin, 5;Odd Mikkelborg. Gruppene arbeidet med sine tema fram til 1. juli
og deretter utgjorde gruppelederene og arbeidsutvalget en redaksjonskomite som har lagt
fram prioriteringene for vedtak.

10. september: Pressekonferanse om LO i Oslos krav til partiene
På Borgården Biffrestaurant foran Rådhuset inviterte LO i Oslo til lansering av våre 59 krav
til de politiske partiene slik at disse skulle være kjent i god tid før partiene konkluderte sine
programprosesser. Kari Svendsen bidro med kulturinnslag og Roy Pedersen la fram kravene.
Rigmor Hogstad, Roger Dehlin, Odd Mikkelborg og Kjersti Barsok deltok i egenskap av
gruppeledere og svarte på spørsmål om ulike tema. Journalister fra LO-Media, Klassekampen
og Radio Riks dekket saken.

Pressearbeid om den klassedelte byen
I tillegg er det gjort en god del presseutspill både i form av intervjuer, pressemeldinger og
leserinnlegg av leder og styremedlemmer for å peke på ulikehetene mellom sittende byråd og
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bystyreflertall og de rødgrønne partienes politikk sett i forhold tilviktige faglige og sosiale
spørsmål.

Innledninger for andre organisasjoner om LO i Oslos valgarbeid:
Leder for LO i Oslo, Roy Pedersen har gjennom året blitt invitert til svært mange ulike
organisasjoner for å snakke om arbeidet fram mot kommunevalget i 2011. Blant dem han har
besøkt gjennom året kan nevnes: Rødt Groruddalen, LO i Larvik, LO i Fredrikstad,
Fagforbundets storbynettverk, Oslo Arbeiderpartis fagligpolitiske utvalg, LO i Bergens
årsmøte, Oslo AUF, LO i Asker og Bærum med flere.
Det har også vært avholdt flere møter med grupper og enkeltpersoner fra de rødgrønne
partiene samt Miljøpartiet de grønne, fra interesseorganisasjoner og miljøer utenfor
fagbevegelsen for å forankre arbeidet bredt.

www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har i perioden hatt mer enn 20.000 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. Til sammen 144 medlemmer fått
rådgivning ved frammøte på advokatkontoret og 154 har fått rådgivning via telefon. Dette er
en økning på 17 prosent fra året før. Den juridiske rådgivningen består av en gratis
konsultasjon på inntil en halv time.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt ni styremøter hvorav et var en to dagers styrekonferanse i
juni. I denne fikk vi verdifulle innspill fra fagbevegelsen i Danmarks situasjon under
finanskrisen i tillegg til å drøfte egne planer og strategier framover. Styremøtene var 4.
januar, 15. februar, 22. mars, 9. - 11. juni, 6. september, 20. september, 11. oktober, 15.
november og 6. desember.
I tillegg har arbeidsutvalget møttes jevnlig mellom styremøtene.
Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, høringssaker,
kursvirksomhet, bevilgninger og deltakelse i ulike aktiviteter, 1. mai, forberedelser til valget
2011 og organisatoriske saker som budsjett og aktivitetsplan, internkontrollinstruks og
arbeidsavtaler for ansatte og leder. Styret har hatt eksterne innledere i en del saker styret har
arbeidet med som eiendomsskatt, norskopplærings for innvandrere og finansskatt.
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Representasjon
LOs representantskap:
Roy Pedersen
(Fellesforbundet)
Julia Banda Rasmussen (Postkom)

representant
vararepresentant

AOF Oslo:
Alexander Kvedalen representerer LO i Oslo i styret fra 23. november
Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad
(FF)
Siri Ingeborg Fossheim (Fagforbundet)

representant
vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag:
Morten André Rønningen (FF)

representant

Representantskapet Anker studentboliger:
Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet)
leder
Tone Gjesdal
(Fagforbundet)
medlem
Ullrich Vollmerhaus
(SL)
medlem
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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
Hege Rosenlund
Hjelpepleier
Per-Arne Salo
Heismontør
Tone Stenmarck
Fiolinist
Beate Strandholen
Avdelingssosionom
Knut Bernt Svardal
Liv Thorstensen
Lærer
Sissel Weholdt
regionssekretær
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
Tidligere fagforeningsleder
Knut Øygard
Trykker
Silje Bækkelund
Grafisk designer
Vigdis Vollset
Helena Bozicevic
Servitør
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Solidaritetsmarkeringer/demonstrasjoner/appeller
2. februar: Støtte til streikende sykepleiere
Roy Pedersen holdt appell for streikende sykepleiere og støttet Norsk Sykepleierforbund i
deres krav om tariffavtale for private bedrifter, foran NHO-huset.

6. mars: Hilsen til årsmøtet i Oslo Sosialistiske Venstreparti
Leder Roy Pedersen var invitert til å hilse årsmøtet.

20. mars: Hilsen til årsmøtet i Oslo Arbeiderparti
Leder Roy Pedersen var invitert til å hilse årsmøtet.

20. mars: Hilsen til landsmøtet i Attac
Leder Roy Pedersen var invitert til å hilse årsmøtet.

23. mars: Fanemarkering mot oppsigelser i Dagbladet
I forkant av styremøte i bedriften arrangerte klubbene for Fellesforbundet og Handel og
Kontor i Dagbladet en fanemarkering mot varslet nedbemanning totalt utenfor spilleregler og
anstendig personalpolitikk. Det ble varslet oppsigelser av eldre arbeidstakere, uten hensyn til
ansiennitet, hvor det samtidig er flere tilkallingsvikarer på arbeid i avisen hver eneste dag. LO
i Oslos leder, Roy Pedersen holdt appell. Det samme gjorde Torbjørn Brox Rognmo fra
Handel og Kontor og Adolf Larsen fra Fellesforbundet, Oslo Grafiske forening.

23. mars: Deltagelse i demonstrasjon mot nedlegging av Akers Sykehus.
LO i Oslo oppfordret til, og mange av LO i Oslos medlemsforeninger deltok med faner i
demonstrasjonen Fagforbundet Aker sammen med Aker Sykehus venner arrangerte i
regjeringskvartalet.

1. mai: Debattmøte Rødt på Blå
Roy Pedersen deltok i debattmøte om valg 2011 ved Rødt på Blå om kvelden 1. mai.

26. mai: Appell ved transportarbeiderstreik
Roy Pedersen holdt appell på markering ved NHO, til støtte for streikende transportarbeidere
ved godsterminalene.

3. juni: Fanemarkering mot fjerning av rettigheter i offentlige
pensjonsordninger
LO i Oslo var medarrangør da fagforeninger og klubber innen EL&IT Forbundet, Postkom,
NNN og Arbeidsmandsforbundet tok initiativ til fanemarkering mot regjeringens forslag om å
samordne vekk rettigheter i offentlige pensjonsordninger. Kravene var ingen samordning av
oppsatt tjenestepensjon og privat AFP og grunnlovsvern av opptjente rettigheter - ingen
innstramming for beløp opptjent før 2011. Styremedlemmer i LO i Oslo, Erik Hagen og
Sissel Hallem var blant appellantene i tilegg til Roy Pedersen og markeringen samlet flere
hundre personer på plenen foran Stortinget.
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5. juni: Markering for økt press på Israel for å oppheve blokaden mot Gaza
LO i Oslo var blant medarrangørene til en godt besøkt demonstrasjon initiert av
Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen. Demonstrasjonen fant sted i
regjeringskvartalet og ”Bryt blokaden av Gaza” og ”Pensjonsfondet ut av Israel” var blant
kravene. Markeringen var på en solrik lørdag og samlet mange fagorganiserte og andre.

16. juni: Appell for vektere i streik
Roy Pedersen holdt appell på streikesamling for vektere under streiken.

6. august: Appell for Nei til Atomvåpen
Roy Pedersen holdt appell på Nei til Atomvåpens arrangement for å minnes ofrene for
bombingen av Hiroshima.

7. oktober: Demonstrasjon Norge og NATO ut av Afghanistan
LO i Oslo var medarrangør til Fredsinitiativets demonstrasjon på Jernbanetorget i anledning
9årsdagen for USAs invasjon i Afghanistan. Kravene var at den norske regjeringen må trekke
ut de norske soldatene og at alle styrkene må trekkes ut. Vi bidro også til avisannonse og til å
formidle underskriftslister.

4. november: Politisk streik mot svekkelse av el-sikkerheten
Roy Pedersen holdt appell på møte i Samfunnssalen etter fanemarkeringen foran
regjeringsbygget i Akersgata der kravene var innføring av to forskrifter for å sikre krav til
kvalifikasjoner for elektrofagfolk og kompetanse i nettselskap.

1. desember: Fanemarkering for faste ansettelser - mot EUs
vikarbyrådirektiv
I anledning høringen om EUs vikarbyrådirektiv arrangerte Transportarbeiderforbundet,
EL&IT Forbundet, Fagforbundet, LO i Oslo og lokale LO-avdelinger fanemarkering foran
Stortinget med krav om veto mot direktivet. Det var appeller ved blant andre Hans Felix,
leder for EL&IT Forbundet og leder for LO i Oslo, Roy Pedersen. Om lag 25
fagforeningsfaner deltok, fra Oslo og andre byer møtte mange trass den iskalde vinterdagen.
Representanter fra Stortingets Arbeids- og sosialkomité tok i mot kravet fra fagbevegelsen.

Solidaritet med Fellesforbundet og Handel og Kontors medlemmer i
streiken for tariffavtale ved Bekken & Strøm, Gjøvik
LO i Oslos leder holdt appell ved støttemarkering 2. desember. Styremedlemmer og andre fra
fagforeningene i Oslo deltok på markering 2. desember på Gjøvik og mange bevilget ulike
former for moralsk, praktisk og økonomisk støtte til streiken som pågikk fra 26. november til
tariffavtale ble inngått 26. januar i 2011.

Solidaritet med Fellesforbundets medlemmer på Rockefeller
Før og under streiken for tariffavtale ved Rockefeller i perioden 11.desember til 15. desember
bisto LO i Oslo de streikende og deres fagforeninger med praktiske oppgaver, produksjon av
banner, formidlet oppfordringer om å vise solidaritet ved bevilgninger og tilby streikevakter.
Streiken ble avblåst 15. desember, dagen da en større støttemarkering fra fagbevegelsen var
planlagt. Det ble inngått tariffavtale for Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene.
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Deltakelse på diverse reiser, seminarer og arrangementer:
12. januar innledet Roy Pedersen for NTLs fylkesutvalg i Oslo
28. - 30. januar deltok Ingunn Gjerstad på Trondheimskonferansen
3. mars deltok leder og begge sekretærer på Manifests årskonferanse "Arbeidsliv i ubalanse."
Roy Pedersen holdt innlegg om faste ansettelser og fagforeningers kollektive søksmålsrett
19. april deltok Erik Hagen med innledning om næringspolitikk og byutvikling i Polyteknisk
forening.
5. - 6. mai: Storbykonferanse i Stavanger
Etter et opphold på noen år ble det i 2009 etablert en avtale om å avholde årlige
storbykonferanser mellom de fem største byene, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Tromsø. Etter at alle var samlet i Oslo i 2009, var neste stopp Stavanger. Roy Pedersen, Erik
Hagen og Ingunn Gjerstad deltok for LO i Oslo på storbykonferanse i mai. Konferansen
drøftet ulike faglige samarbeidstema fra valgkamp til næringspolitikk og byutvikling.
27. - 28. mai: Nordisk faglig møte med CTC i København
Roy Pedersen deltok sammen med representanter fra LO som møtte representanter fra
kubansk fagbevegelse og deres samarbeidspartnere i Norden i København i mai.
29. mai: Palestinakomiteens seminar om boikott av Israel
Roy Pedersen innledet på Palestinakomiteens seminar på Håndtverkeren og redegjorde for
debatten om boikott i norsk fagbevegelse
27. - 28. september: Nordisk hovedstadskonferanse i Helsinki
Roger Dehlin og Anne Rønningsbakk fra styret representerte LO i Oslo på faglig
hovedstadskonferanse i Helsinki i september.
15. - 19. september: Europeisk hovedstadskonferanse
Den 10. europeiske faglige hovedstadskonferansen ble avholdt 15.-19. september i Aten. Her
deltok leder Roy Pedersen og nestleder Rigmor Hogstad fra LO i Oslo.
19. - 20. november: Globaliseringskonferansen
Roy Pedersen holdt innledningene ”Fagbevegelsen og krisa, nederlag eller ny vår” og ”Kan
arbeiderklassen vinne mot elitene i Europa.” Var også delvis vertskap for og ordnet
pressemøter for representanter fra spansk og gresk fagbevegelse som innledet. Arne Larsen
fra internasjonalt utvalg bisto arrangørene med kontakt mot næringsmiddelbedrifter som
bidro til sponsing av mat for de mange tilreisende til konferansen.
13. - 14. desember: Innledning for LO
Roy Pedersen innledet for LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka om LO i Oslos arbeid
og oppgaver.

23

Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styremøte juni 2010):
Leder:
Medlemmer:

Svein Mortensen
Anita Guldahl
Brit Gagnat
Magne Glimdal
Kleiv Fiskvik
Randi Færevik
Arne Larsen
Olaf Svorstøl
Lill Sæther
Michael John Tung
Sissel Weholdt

(Fellesforbundet)
(Fagforbundet) (nestleder)
(NTL)
(Fellesforbundet)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(NNN)
(NTL)
(NTL)
(NLF)
(HK)

Sekretær:

Ingunn Gjerstad

(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 hovedprosjektene
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.
* er rådgivende for ledelsen i slike saker
* kan ta sjølstendige initiativer, som legges fram for ledelsen, i spørsmål vedrørende
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
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samarbeidspartneren, og evalueringen baseres på deltakernes oppfatning, våre
prosjektansvarliges vurdering av aktivitet og respons fra deltakere og samarbeidspartner.
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 8 ordinære utvalgsmøter 8. januar, 12. februar, 12. mars, 16.
april, 18. juni, 3. september, 5. november og 10. desember. I tillegg har det vært avholdt
arbeidsutvalgsmøte 20. september og mange arbeidsmøter for konkrete oppgaver og
seminarer, som for eksempel i forkant av hver av de to prosjektreisene til Havanna og Hanoi
mellom de tre deltakerne på hver reise for å forberede arbeidet med å avholde seminarer med
våre samarbeidspartnere i høst.
Det har også funnet sted fire ulike møter med internasjonal avdeling i LO ved ledelsen og de
ansvarlige hos LO på våre samarbeidsområder og enkeltmøter med eksterne kontakter, som
for eksempel NHOs Asia-ansvarlige Asbjørn Røsseth og et møte med representanter for
Workers Communist Party, Iran. Utvalgets medlemmer og sekretær har også enkeltvis og
sammen deltatt i eksterne møter for å søke kunnskap og utveksle erfaringer. Leder og
sekretær har hatt møte med internasjonal leder i Oslo Kommune, Erna Ansnes og Bjarne
Johannesen. Svein Mortensen har innledet for kurs for NNNmedlemmer og snakket om
erfaringer med internasjonalt faglig arbeid/solidaritetsarbeid.
Medlemmer i utvalget, Olaf Svorstøl og Arne Larsen stilte opp som tolker og medhjelpere da
Assad Adiv, leder for Worker Advice Center(WACMan) i Israel, en arbeiderNGO som
supplerer Histadrut ved blant annet å organisere arabiske og arbeidsinnvandrere i Israel.
besøkte LO i Oslo i oktober 2010 for møter med solidaritetsorganisasjoner, forbund og
klubber om situasjonen i Israel og Palestina og for å lære strategier i organisering av
arbeidsinnvandrere, særlig i transportsektoren. LO i Oslo la opp et todagers program som
inkluderte møter med tillitsvalgte i Norsk Transportarbeiderforbund på forbunds, forenings
og klubbnivå, Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina, LOs internasjonale avdeling
i tillegg til vår egen leder og nevnte utvalgsmedlemmer.
Utvalget har invitert innledere til noen møter:
• Leder for internasjonal avdeling i LO, Karin Beate Theodorsen innledet om LOs
handlingsplan og avdelingens prioriteringer og oppgaver på årets første møte.
• Peter M. Johansen, utenriksjournalist i Klassekampen, innledet i april om
”Hva skjer i fagbevegelsen i Europa med vekt på Hellas”.
• Olaf Svorstøl gav en orientering fra reise til El Salvador, der han representerte LO i
Oslo, med vekt på faglige spørsmål etter at FMLN vant presidentvalget.
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• Monica Nkechi Opke fra Oslo Transportarbeiderforening innledet om de streikende
arbeiderne ved United Parcel Service(UPS) i Tyrkia og solidaritetsarbeidet her.
• Peter M. Johansen, utenriksjournalist i Klassekampen, innledet i november sammen
med Svein Mortensen om situasjonen på Cuba.
• Utvalgsmedlemmer og styret ble invitert til lunsjmøte LO i Oslo arrangerte med Aung
Moe Saw fra den burmesiske opposisjonsbevegelsen om situasjonen i Burma.
Utvalget har i årskiftet 2009-2010 gjennomført en kartlegging blant medlemsforeninger som
viste at fem av de 11 som svarte driver en eller annen form for solidaritetsarbeid eller
internasjonalt engasjement.

Samarbeid med Hanoi FOL om to seminarer i november og desember 2010
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 Vietnam.
Som en del av avtalen med Hanoi FOL ble det i 2010 avholdt to seminarer i Hanoi i tiden 29.
og 30.november og 1.desember. Lill Sæther (NTL) var delegasjonsleder, Randi Færevik
(Fagforbundet) og Arne Larsen (NNN) deltok også fra LO i Oslo. Som følge av en periode
med manglende evaluering fra Hanoi FOLs side og uklar kommunikasjon mellom oss, Hanoi
FOL og Vietnam General Confederation of Labour VGCL) bad vi om et formøte der
delegasjonsleder Lill Sæther og LOs regionale ansvarlige på forhånd gikk gjennom tema vi
hadde bedt om å ta opp og dette viste seg å være svært nyttig, særlig ettersom vi har hatt noen
uheldige erfaringer med tolketjenestene.
Det var hhv 33 og 34 deltagere på endags- og todagers seminarene. Tidligere har om lag
halvparten vært kvinner, tallet nå var hhv 9 og 14. Flere enn tidligere var tillitsvalgte på
virksomhetsnivå lokalt i ulike vietnamesiske firma, internasjonale konsern, varehandel,
helsesektor, bryggeri, gruvevirksomhet med mer. Noen var også hovedtillitsvalgte for
industrisoner og på regionalt nivå i Hanoi FOL.
Emner var situasjonen i vietnamesisk og norsk arbeidsliv, forholdet og samarbeidet mellom
partene og utfordringer for fagbevegelsen i Vietnam og Norge. I tillegg tok vi opp
fagbevegelsens historie og oppbygning i Norge og grunnlaget for de kollektive
lønnsforhandlingene, kommunikasjon, konfliktløsning, forhandlingsteknikk, likestilling og
hersketeknikker. Det legale grunnlaget for kollektive lønnsforhandlinger, lokale
lønnsforhandlinger i Norge, den nordiske modellen og trepartssamarbeidet i Norge ble belyst.
Det var også rollespill i ulike forhandlingstema bl a lønnsopprykk, ekstra fridager i
forbindelse med vietnamesisk nyttår, bedre helse, miljø og sikkerhet og sanitære forhold, i
tillegg til sponset eller gratis barnehage og transport til arbeidet. Seminardeltakerne viste stor
interesse for å diskutere det konkrete innholdet i trepartssamarbeidet som for eksempel
folketrygd, AFP og foreldrepermisjon.
Seminarer og opphold var godt tilrettelagt i forhold til lokaliteter og teknisk utstyr- og ikke
minst gjestfrihet. Denne gangen var det grupperom. Det som manglet på tolketjenestene i fjor
ble i år kompensert med to gode og samvittighetsfulle tolker.
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Samarbeid med CTC i Havanna, seminar og arbeidsplassbesøk november
og desember 2010
Som en del av oppfølgingen av samarbeidsavtalen LO i Oslo har med CTC Havanna ble det
arrangert et seminar med start 29. november og avslutning 2. desember 2010 i Havanna.
Sissel Weholdt(HK) var delegasjonsleder, Magne Glimdal (FF) og Olaf Svorstøl (NTL),
sistnevnte også som tolk, deltok fra LO i Oslo. De lokale deltakerne i seminaret var 22 i alt, et
flertall kvinner.
Det ble også arrangert besøk til fagforeningsskolen for faglige tillitsvalgte og samtaler med
CTCs provinsstyre. Delegasjonen og seminardeltakerne ble invitert med for å feire media og
kulturarbeidernes dag på Cuba samt jubilantfeiring for disse og her traff delegasjonen lederen
for CTC på Cuba.
Det elleve år lange samarbeidet mellom LO i Oslo og CTC Havanna har muliggjort tett
kommunikasjon knyttet til evaluering av samarbeidet og trygghet for å ta opp nye tema for
seminarene og denne gangen hadde delegasjonen forberedt tema som var innrettet på den
situasjonen cubansk fagbevegelse befinner seg i. En la vekt på praktisk arbeidsmiljø i private
virksomheter, kollektivavtaler og hvordan lokale forhandlinger foregår. Alle tema knyttet til
konkrete og reelle eksempler fra norsk arbeidsliv på områder som er aktuelle også på Cuba.
Temaene ble tatt godt imot som matnyttige i den økonomiske situasjonen fagbevegelsen på
Cuba er i med blant annet nedskjæringer i offentlig sektor som medfører at 500 000 ansatte
må finne seg nytt arbeid og framveksten av private næringslivsaktører på ulike nivå.
De cubanske innlederne holdt interessante foredrag om cubansk arbeiderlovgivning, om
fagbevegelsens rolle i organisering av omstillingsprosessen i det de kaller ”Aktualisering av
den cubanske økonomiske modellen.

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
utviklet vennskap og samarbeid over en tiårsperiode. Dette er en regional organisasjon
tilsluttet All China Federation of Trade Unions (ACFTU).
I år ble vi invitert til å besøke dem i tiden 18.-26.mai med program både i Shanghai,
Hangzhou og Beijing. Fra internasjonalt utvalg reiste Svein Mortensen, Kleiv Fiskvik og
Ingunn Gjerstad.
LO i Bergen, som bistod oss som vertskap under besøket vi hadde av SMTUC oktober året
før, ble invitert med og to styrerepresentanter, Ragnfrid Skavland fra NTL- foreningen ved
Universitetet i Bergen, og Arne Jæger fra Unionen Fagforening i Fellesforbundet reiste med
til Kina. Oppholdet i Shanghai inkluderte besøk på verdensutstillingen i Shanghai, et besøk
på en kombinert arbeidsformidlings/ voksenopplæringssenter og bedriftsbesøk. I de øvrige
byene ble det møter med representanter for de lokale fagorganisasjoner, men i alt mindre
faglig innhold enn vi hadde etterspurt før besøket. Vertskapet tok godt imot sine gjester og
reisen gav sterke inntrykk om et land i endring og en fagbevegelse med mange utfordringer.

Solidaritetsfondet og innsamlingskonto CTC
Det faglige internasjonale solidaritetsfondet av 2002 hadde 1. januar 2011 en saldo på kr.
68 798,77 mot kr 68 829,77 året før. Det har ikke vært sendt ut brev i 2010 til fagforeningene
med oppfordring om å gi gave. På innsamlingskonto CTC er det kr. 9.539,-.
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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 2010 har det ikke vært arrangert møter i forumet.

Solidaritetsgrupper
Per i dag er det kun gruppen for Venezuela som er aktiv.

Deltakelse på møter og konferanser:
Fellesutvalget for Palestina – FuP og Palestinakomiteen
-Randi Færevik har representert oss i representantskapet fra landsmøtet 2009 og deltok på
landsmøtet i Fellesutvalget for Palestina 20.02.10.
- Svein Mortensen har deltatt på Palestinakomiteens landsmøte 10.april med innledning om
boikottarbeid i fagbevegelsen.
-Svein Mortensen innledet for Fellesutvalget for Palestinas årlige landskonferanse
Cuba
-Faglig Cubakonferanse i København i mai der Roy Pedersen deltok sammen med
representanter fra LOs internasjonale avdeling.
-Svein Mortensen var reiseleder for en faglig studietur arrangert av Cubaforeningen i slutten
av september. I den sammenheng fikk han samtaler med flere personer i kubansk
fagbevegelse om de pågående økonomiske endringer på Cuba.

Uttalelser
Utvalget laget en uttalelse om at Norge må gå i spissen – stans Israels etniske rensing - som
ble lagt til grunn for uttalelsen fra LO i Oslos årsmøte.
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Kulturutvalgets arbeid i 2010
Utvalgets sammensetning slik det ble oppnevnt på LO i Oslos styremøte juni 2010:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Odd Mikkelborg
Beate Krogh Løseth
Fredrik Wibe
Arild Eriksen
Kjersti Johansen
Trond Ydersbond
Unni Øgård
Grethe Moe
Marianne Næss
Eva S. Johnskareng
Merethe Ruud
Klaus Kristensen

(Postkom)
(Fagforbundet)
(Fellesforbundet)
(MFO)
(Fagforbundet)
(NTL)
(NTL)
(SL)
(Fagforbundet)
(NTL)
(HK)
(NTL)

Ingunn Gjerstad

(Sekretær fra LO i Oslo)

Arbeidet i utvalget
Utvalget har i perioden hatt 6 møter 20. januar, 17. februar, 21. april, 2. juni, 28. september
og 18. oktober og har fortløpende rapportert til styret gjennom protokoller og muntlige
orienteringer i møter.
Utvalget har også i år forsøksvis dannet arbeidsgrupper som har fulgt opp tiltak mellom
møtene. Før årsmøtet i 2010 og før julebordet arbeidet krefter fra utvalget på oppdrag fra
arbeidsutvalget med å knytte sammen LO i Oslos nittiårige historie med aktuelle trekk i dag.
På LO i Oslos årsmøte resulterte dette i Teater Øst med kulturinnslaget "Agnieszka”, basert
på en sann historie. Det var en tankevekkende forestilling om hverdagen for en polsk au pair i
Oslo i 2010, hundre år etter at man etter mange forsøk lyktes med å etablere ”Den kvindelige
tjenerstands forening” i Kristiania. Regissør var Jalil Alabody, utdannet fra Bagdad/Irak.
Skuespillerne var Aleksandra Anna Marjanska, Thali M Liberman og Svend Erichsen.
Trond Ydersbond har sammen med Arild Eriksen også påtatt seg å sørge for at vår sangarv
hyppig brukes og står for akkompagnement dertil. Utvalget har et løpende arbeid med å få
fram historiene bak våre arbeidersanger og sørge for at disse blir brukt.
Utvalget inviterte til en sangkveld 2. juni på Brannmuseet, og forberedte denne med en
arbeidsgruppe, men måtte avlyste tiltaket grunnet manglende påmelding. Grete Moe, Trond
Ydersbond og Arild Eriksen forberedte kulturinnslag i form av allsang og dikt på julebordet
6.desember og disse ble tatt godt imot.
Flere utvalgsmedlemmene har også deltatt i en av LO i Oslos 5 arbeidsgrupper som drøftet
våre krav til partiene før det kommende valget. Odd Mikkelborg ledet arbeidet i den ene.
Utvalget har gjennomført et felles møte med studieutvalget for å diskutere samarbeid knyttet
til arbeiderbevegelsens historie, studiearbeid og kultur. Utvalget foreslo Tony Sheenan, som
døde i august 2009, som kandidat til LOs kulturpris.
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-I møtet 28. september innledet rektor Olav Kjøk ved Oslo- musikk - og kulturskole og gav
en grundig orientering om skolen, utfordringer og muligheter, og politikk i forhold til kultur.
Utvalget kartlegger og diskuterer løpende kulturtilbud for å tilby via medlemsforeningene.

I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:
21. april: Foredrag og omvisning i Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark)
Samarbeidet som startet i 2006 med omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek (Arbark) er videreført også i denne perioden. Om lag 20 interesserte fremmøtte fikk
glede av å høre Solveig Halvorsen, historiker og arkivets nestleder, holde det interessante
foredraget ”Fritida, slik fagbevegelsen la til rette for den”.
Fritida, de 8 timene mellom arbeid og søvn var viktig krav i fagbevegelsens oppstart og 8
timers arbeidsdag ble lovfestet i 1919. Kristiania Samorganisasjon ble etablert 9.februar 1920
og jamvel i de harde konfliktårene utover i tjue - og trettiåra var fritid prioritert. I denne
arkivstunden fikk vi glimt fra hvordan fagbevegelsen i Oslo la til rette for at arbeidere tok del
i kulturtilbud, oppstart av AOF, amatørteater, ferie – og fritidstilbud.
Etter foredraget var det omvisning i arkivets lokaler for dem som ønsket dette.

10. september: Teaterkveld på Det Norske Teateret
Kulturutvalget inviterte til å se musikalen Next to Normal, regissert av Svein Sturla
Hungnes. Skuespillerne var Heidi Gjermundsen Broch, Frank Kjosås, Charlotte Frogner, Jon
Bleiklie Devik, Lasse Kolsrud og Thomas Bye
30 personer benyttet seg av tilbudet om denne forestillingen som også inkluderte et møte med
hovedrolleinnehaver Heidi Gjermundsen Broch før forestillingen der hun fortalte om rollen. I
likhet med tidligere teaterkvelder ble billettene delfinansiert via kulturutvalgets budsjett som
gjorde at billettprisen, inkludert grupperabatt, ble kr 250,- per person mot kr 460,-for
ordinære enkeltbilletter. Erfaringer med ulike teaterkvelder er at det fungerer best sosialt med
forestillinger der en møtes før oppstarten for eksempel i form av et måltid.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning slik det er oppnevnt på LO i Oslos styremøte 9. juni 2010:
Leder:
Medlemmer:

Erik Hagen
(NNN)
Synneva Aga
(NTL)
Mariann Andersen
(HK)
Per Morten Bergland (NTL)
Nils Bull
(NJF)
Ove Engevik
(Fellesforbundet)(nestleder)
Kjell Finvåg
(HK)
Steinar Hopstad
(Fagforbundet)
Bjørn Erik Kristoffersen (NSF)
Frank Lie
(Postkom)
Per Ivar Nilsen
(Fellesforbundet)
Bjørn Olav Nordhaug (Fellesforbundet)
Sara Swerdhjalt
(Fellesforbundet)
Petter Vellesen
(Fellesforbundet)
Wiggo Vinje
(NTF)
Lars Iver Wiig
(NNN)
Rune Aasen
(Fagforb)
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 8 ordinære utvalgsmøter, 19. januar, 16. februar, 23. mars, 19. mai,
15. juni, 24. august, 20. oktober og 29. november. I tillegg kommer møter i arbeidsgrupper i
tilknytning til konkrete oppgaver. Fremmøtet har vært noe varierende. Flere av utvalgets
medlemmer deltok i arbeidsgruppe for næring og arbeid som ble nedsatt 15. mars for å levere
forslag til spørsmål til de politiske partiene i forbindelse med valget i 2011. Erik Hagen ledet
arbeidsgruppen.
Utvalget har i samarbeid med sekretariatet besvart syv høringer og gitt tre innspill 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. Øystein Hagen har vært engasjert i et kortidsengasjement våren 2010 for å
bistå utvalget i arbeidet med to store høringssaker på transport.
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Allianser
Utvalget inviterer jevnlig innledere for å opplyse oss om aktuelle saker og gi våre innspill. Vi
har i 2010 hatt mindre kontakt med politisk ledelse i departementene enn vi hadde i de to
foregående år, noe som skyldes at to store saker vi har arbeidet med over tid, Reguleringsplan
med konsekvensutredning for del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i
grønstruktur samt reguleringsplanen for Sydhavna begge er kommet til vedtak i tråd med våre
målsetninger.
Utvalget har løpende kontakt med relevante stortingspolitikere, bystyremedlemmer,
næringslivsaktører. Samarbeidet med NHO Oslo og Akershus har vært aktivt, med blant
annet felles utspill ovenfor transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og møte med
saksordfører for Oslo-Ski, Hallgeir Langeland (SV).
I tillegg har vi samarbeidet 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 og innspill avgitt i perioden 1. januar til 31. desember 2010
15. februar til PBE, om planprogram Breivoll/Alnabruområdet.
5. mars til Jernbaneverket om Alnabru containerterminal.
9. april til Jernbaneverket om Follobanen(Oslo-Ski).
18. juni til Hille-Melby Arkitekter AS om Vitaminveien 6, omregulering fra industri til
service og bolig for naboeiendommen til GE Healthcare i Nycoveien 2
15. september til Plan og bygningsetaten om luftkvalitet i Oslo.
1. oktober til byrådsavdeling for næring; innspill til næringspolitisk plan Oslo Kommune.
21. oktober til Plan og bygningsetaten vedrørende Filipstad.
25. august innspill til bystyret ved behandling av revidert Oslopakke 3 om å prioritere
Fossumdiagonalen og kollektivløsninger i den sterkt trafikkerte Groruddalen framfor E18.
2. november til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, innspill om statlig
reguleringsplan og helhetlig prosjektfinansiering for Follobanen og at en må legge inn
nødvendige ressurser for å kunne utvide Alnabru containerterminal, etter at statsbudsjettet
varslet manglende plankapasitet i Jernbaneverket.
10. november til Plan og bygningsetaten om Ammerudveien 19-25.

Innledere og saker i perioden
• Innledning om Planprogram Breivoll/Alnabruområdet ved Gerrit Mosebach fra Plan
og bygningsetaten.
• Innledning ved Jane Setre, nestleder i Jernbaneforbundet, om organisering av
jernbanedrift i Norge i et historisk perspektiv og regnskapsprinsipper.
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• Innledning ved Kjell Erik Jonsrud, leder for organisasjonen for Jernbane, med vekt på
visjoner for utvikling av høgfartsbaner.
• Innledning om status for Oslopakke 3, ved Andreas Behring, SVs bystyregruppe, da
byrådet gikk inn for å skyve Fossumdiagonalen i tid til fordel for finansiering av E18.
• ”En helhetlig og klimavennlig byutvikling”, ved Olav Stav, miljøvernsjef i Stavanger
Kommune
I tillegg har vi hatt innledninger ved utvalgets egne medlemmer;
• Status for nedlegging/utflytting av industriarbeidsplasser og servicebedrifter samt
forslag til løsninger, ved Per Ivar Nilsen, Fellesforbundet avd. 1
• Situasjonen i Sporveien ved Rune Aasen, Fagforbundet.
• LO i Oslos innspill til næringspolitisk handlingsplan i Oslo Kommune ved Ove
Engevik, Fellesforbundets avd.1

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 i denne perioden
vært saker knyttet til transportaksen Kontinentet Oslo Havn – Alnabru-terminalene selv etter
at reguleringsplanen for Sydhavna ble vedtatt i 2009. Reguleringsplan for deler av
Alnabruterminalen, den såkalte NRF-tomta der Posten skal bygge ny terminal, ble vedtatt i
februar 2010 etter årelange prosess. LO i Oslo er svært fornøyde med at det på nasjonalt nivå
(blant annet i inneværende Nasjonal Transportplan) har kommet konkrete vedtak om å
prioritere Alnabruterminalen som Norges viktigste knutepunkt som en del av en bærekraftig
godsstrategi. Derfor ble vi overrasket ved framleggingen av Statsbudsjettet for 2010 der man
skyver detaljplanlegging av Alnabru Containerterminal fram i tid som følge av mangel på
kapasitet i Jernbaneverket. Vi har tilskrevet Stortingets Transport-og kommunikasjonskomite
om en ekstra satsing både i denne saken og i Oslo-Ski.
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. Saken med GE Healthcares to naboeiendommer som omreguleres til bolig
er et slikt eksempel der vi har gått imot omregulering fra industri til bolig av frykt for at også
denne store industribedriften (tidligere Nycomed) skal presses ut. Utvalgsleder og sekretær
har møtt partene i bedriften og sørget for presseoppslag om at bedriften kan tvinges ut av
Oslo dersom det tillates boliger på alle kanter uten de nødvendige buffersoner.
Utvalget laget to uttalelser om næring og transport som ble vedtatt på LO i Oslos årsmøte.
Utvalget spilte inn at styret måtte iverksette en boligpolitisk konferanse som ble arrangert
26.oktober 2010 med godt besøk og gode innledere. (Se mer under annet punkt i beretningen)

Samarbeid om NAV
Utvalget tok i 2009 opp problematikken rundt NAV i en tid med økende ledighet og spilt inn
til styret at en må følge opp dette. Dette har leder og sekretariatet gjort i form av å samle en
samarbeidsgruppe for LO - forbundene i NAV som gjennom flere møter i 2010 har planlagt
og i februar 2011 avholder en konferanse for tillitsvalgte ved NAVkontorene.
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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 er invitert av Miljøverndepartementet for å delta i en styringsgruppe for å forvalte disse midlene.
Erik Hagen har siden september 2009 september vært oppnevnt til å delta fra utvalget med
Ingunn Gjerstad som vara og det har vært tre møter i 2010. I 2010 ble prosjektet forlenget og
utvidet med 4 millioner til. LO i Oslo har spesielt engasjert seg i hvordan prosjektet kan
komme til nytte for de store transportbedriftene i dalbunnen og at en via disse midlene kan gi
arbeidstrening til de som trenger det uten å komme i konflikt med ordinære arbeidsplasser.

Skole på byggeplass
Roy Pedersen har sammen med Petter Vellesen fulgt opp problematikken rundt at prosjektet
”skole på byggeplass” falt bort. Pedersen har hatt møter med stortingspolitikere og andre,
men foreløpig uten resultater.

Brakkerigger
Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad har hatt flere møter med tillitsvalgte i Oslo
Bygningsarbeiderforening som arbeider hos de største entreprenørene. Disse har tatt opp
problemet med mangel på tillatelser til brakkerigger, etter at Plan og Bygningsetaten og
lokalbefolkningen i Groruddalen ser ut til å være på lag om å få fjernet brakkerigger. Roy
Pedersen har møtt byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen om saken og følger opp
politisk næringens og de tillitsvalgtes bekymring om at det er vanskelig å få bygget nok
boliger når det ikke er mulig å ha brakkerigger i Oslo.

Deltakelse /Representasjon:
Erik Hagen deltok 19. april med innledning om næringspolitikk og byutvikling i Polyteknisk
forening.
Erik Hagen deltok på Norsk Planmøte om bokvalitet og byutvikling 27. og 28. september
Erik Hagen og Ingunn Gjerstad deltok på storbykonferanse i Stavanger i mai med tema blant
annet byutvikling.
Roy Pedersen deltok 24. august på møte med byråd for næring om planene for å lage en
næringspolitisk plan. Ove Engevik har ledet arbeidet med å gi innspill til planen.
Ingunn Gjerstad deltok på LOs samferdselspolitiske konferanse 15. september.
Erik Hagen, Ove Engevik og Ingunn Gjerstad deltok 20. oktober på NHO i Oslo og Akershus
sin konferanse om befolkningsutvikling, næring og transport i Osloregionen.
Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad har i juni møtt klubbleder og ledelse ved bedriften GE
Healthcare (tidligere Nycomed) i forbindelse med reguleringssaken i Vitaminveien 6
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Ingunn Gjerstad representerte LO i Oslo på Oslo Håndtverks- og industriforenings årsmøte
27. november og gav innspill fra arbeidsutvalget til politikerpanel om innsats mot svart
arbeid.
Erik Hagen møter i styringsgruppen for ”Aksjon Vakrere Groruddal” med Ingunn Gjerstad
som vara. Styringsgruppen har i 2010 hatt to møter.
Erik Hagen er medlem av bydel Bjerke næringsråd.
Wiggo Vinje er med i referansegruppe for tungtransport i Groruddalen, men det har ikke vært
møter i beretningsåret.
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Studieutvalgets arbeid
Studieutvalget ble oppnevnt av LO i Oslos styre 9. juni 2010 og har bestått av:
Leder:
Berit Moen (NTL)
Medlemmer: Erlend Holst-Jensen (SL)
Arne Hedemann (HK)
Fredrik Lothe (Fagforbundet)
Mandip Kaur (Fellesforbundet)
Michella Jensen (Fellesforbundet)
Iren Diana Fjellum (NTL)
Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet)
Torbjørn Brox Rognmo (HK)
Eirik Kjernli (NNN)
Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo)
Alexander Kvedalen, (sekretær fra LO i Oslo)

Studieutvalget har i perioden hatt sju møter:
19. januar, 17. februar, 13. april, 16. juni, 25. august, 20. september og 26. oktober 2010.

20. mai: Tur til Maritimt Museum og Lille Herbern
Studieutvalget inviterte til omvisning og foredrag på Norsk Maritimt Museum (tidligere
Sjøfartsmuseet) på Bygdøy om sjømennenes historie. Arrangementet ble avsluttet med
fiskesuppe på restauranten Lille Herbern. Egenandelen på hundre kroner inkluderte servering
og 28 personer deltok på arrangementet.

1.-3. oktober: Fagskolen med Rjukanseminaret
Fagskolen er et fagligpolitisk kurstilbud for tillitsvalgte som avholdes årlig og begynner med
et helgekurs på Rjukan, det såkalte Rjukanseminaret. Det var med til sammen 19 deltakere på
Rjukanseminaret i 2010 som ble avholdt 1. - 3. oktober. Her var det blant annet omvisning i
byen hvor vi fikk høre om Rjukans og fagbevegelsens historie, besøk på ”det røde bibliotek”
som har Europas tredje største samling med arbeiderlitteratur, og omvisning på Norsk
Industriarbeidermuseum. I løpet av helgen var det foredrag ved historiker Harald Berntsen om
arbeiderbevegelsens historie.
Rjukanseminaret ble etterfulgt av tre temakvelder i Oslo som ble holdt på møterommet til
Oslo og Akershus Handel og Kontor:
12. oktober: Brutaliseringen av arbeidslivet med seniorrådgiver Claus Jervell i
Likestillings- og diskrimineringsombudet og LO-sekretær Trine Lise Sundnes.
26. oktober: Fag- og arbeiderbevegelsen globalt og nasjonalt, hvor står vi og hvor går
vi? med LO-sekretær Kristian Tangen og LO i Oslos leder Roy Pedersen.
9. november: ”Krisa” globalt og nasjonalt, hvorfor går det ”galt” med jevne
mellomrom, hva er årsaken(e)? med økonom Erik Reinert og spesialrådgiver Helene Bank.
Selv om temakveldene er en del av Fagskolen har temakveldene også vært åpne for andre
LO-medlemmer. Frammøtet har variert noe fra kveld til kveld og det har vært med opp til litt
i overkant av 25 personer.
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Familie og likestillingsutvalget for Oslo og
Akershus
Familie og likestillingspolitisk utvalg bestod per 31.12.2010 av: Mandana Yousefi (NTL),
Ellen Gullberg (Fagforbundet), Espen Syvertsen (Fagforbundet), Hulda Svendsen (HK),
Jagdish Kaur (SL), Inger Helene Vaaten (HK), Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet),
Annar Bakken (HK), Ingunn Strand Johansen (FO), Etelvina Santos (NAF).
Utvalget har i løpet av året hatt 8 møter. Og i tillegg til kontinuerlig arbeid med ”nettverk for
kvinner” har utvalget prioritert arbeidet med planlegging og gjennomføring av ”Skeive
dager”. Se eget punkt om dette.

Nettverk for kvinner
Det har vært gjennomført 7 nettverksmøter dette året. Det møter opp ca 25 personer på
møtene hver gang. Nettverket har vært på bedriftsbesøk, hatt temamøter, sommeravslutning
på Sørmarka og Julemøte på Bogstad gård. Distriktskontoret deltar på alle nettverksmøtene.

Skeive dager
Distriktskontoret har hvert år sammen med Familie- og Likestillingspolitisk 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 hovedarrangørene. I tillegg har vi tett kontakt med SV og Arbeiderpartiet under hele
arrangementet. Distriktskontorets deltakelse mobiliserer en rekke frivillige. Standen var som
vanlig godt besøkt, det var god stemning og mange positive tilbakemeldinger, i tillegg til en
god del nye LO-medlemmer. Vi deltok med en egen seksjon i paraden, og var som vanlig
svært synlige med egne T-skjorter produsert for anledningen. Planleggingen av
distriktskontorets deltakelse under ”Skeive dager” i 2011 startet allerede høsten 2010.
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Ungdomsutvalget for LO i Oslo og
Akershus
Medlemmer per desember 2010:
Ungdomssekretærer Oslo og Akershus:
Karl Ernest Koch (vikar t.o.m. 28.februar )
Torbjørn Ness (vikar f.o.m. 12.april -fast f.o.m. 1. juli)
Olav Andresen (tilbake fra permisjon f.o.m. 1. juni- t.o.m. 13. oktober)
Tonje Brenna (vikar t.o.m. 30. juli )
Kontormedarbeider: Berit Madsen
Odd Erik Kokkin (permisjon hele 2010)
Ungdomsutvalget bestod pr 31.12.2010 av:
Silje Renate Bækkelund (Fellesforbundet og leder av utvalget for Akershus) Kjersti Barsok
(NTL og leder av utvalget for Oslo) Vidar Rønsen (Fellesforbundet), Heidi M Apeland
(FLT), Ranveig I Stava (Industri Energi), Anne Lise Wold (Fagforbundet Akershus), Jeanette
Østvang (Fagforbundet Akershus), Therese Jacobsen (NNN) Kathrin Nesgård (Fagforbundet
Oslo), Kamilla Lunden (HK) og Ken Andre Johansen (NAF)

Ungdomsarbeidet
Det ble i 2010 avholdt 7 møter i ungdomsutvalget, inkludert et 3 dagers møte i Stockholm der
skolering av nytt utvalg og forberedelsene til valget i 2011 var hovedfokuset i tillegg til å
bedre samarbeidet med LO i Stockholm. Ungdomsutvalget dekker både Oslo og Akershus
siden utvalget består av forbund som stort sett representerer både Oslo og Akershus
Dette har vært gjort i flere år og har fungert bra. Utvalget har to ledere. Det ble konstituert
nytt utvalg høsten 2010 og det er per 31.12.10 flere forbund med i utvalget enn det har vært
på flere år. Det ny konstituerte utvalget prioriterte å bruke tid på forventningsavklaring og på
å utarbeide en omforent handlingsplan for 2011. Et viktig mål for utvalget er
erfaringsoverføring mellom forbundene og samarbeid om felles utfordringer for LOungdommer i Oslo.

Jobb og utdanningsmessa
LO deltok i samarbeid med Fellesforbundet, Fagforbundet Akershus, HK, NAF og LO på
Nedre Romerike på jobb og utdanningsmessen i januar. Denne messen ble godt besøkt og det
ble delt ut mange jobbhåndbøker. Standen ble bemannet av ti personer.

1. mai arrangement på Blindern
Lignende arrangement har vært avholdt i 9 år, nytt av året er at konserten ble avholdt to dager
før 1.mai med Gatas parlament og appeller fra flere organisasjoner. Konserten ble arrangert
av Norsk Folkehjelp med økonomisk støtte samt mobilisering fra LOs distriktskontor i Oslo
og Akershus. Siden Norsk folkehjelp gjorde mesteparten av det praktisk ble tidligere års
problemer med ressursbruk fra kontoret løst. Evalueringen av arrangementet viser at dette
opplegget fungerte meget bra og det tas sikte på å videreføre dette samarbeidet i 2011.
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LOs sommerpatrulje i Oslo og Akershus
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26-28, siden det var nye
ungdomssekretærer så ble gjennomføringen noe forskjellig fra tidligere år. Evalueringen av
forbundene i etterkant vil føre til noen endringer i 2011 men resultatet fra sommerpatruljen
2010 er stort sett positivt. Siden det ble brukt andre skjemaer i 2009 er det vanskelig å dra
noen konkret statistikk ut i fra tallene, men vi ser en stor forbedring når det gjelder antall
arbeidskontrakter. Over 60 forskjellige deltakere sto på og besøkte rekordmange 947
bedrifter. I Oslo ble patruljen styrt av distriktskontoret. I Akershus kjørte LO i Follo og LO på
Nedre og Øvre Romerike mesteparten selv. Kursingen ble gjort i felleskap. Det ble delt ut
flere tusen jobbhåndbøker. Av store saker som patruljen fant så er ”kiwi saken” en av de
sakene som har ført til endringer i Norgesgruppen. Det ble avduket 119 brudd på
arbeidsmiljøloven. Mange av bruddene ble ordnet opp i, men mange forble uløst siden det var
mange som sluttet før en fikk løst problemene. En god del av sakene ble allikevel videresendt
til henholdsvis arbeidstilsynet og datatilsynet. Som for det for øvrig var et veldig bra
samarbeid med i både Oslo og Akershus.

Skoleinformasjon/besøk
Det er på tross av høy utskifting av ungdomssekretærer vært en god del skolebesøk.
Informasjon ut til skolene har blitt sendt ut to ganger. Både ungdomskoler og videregående
skoler er besøkt med en overvekt av videregående skoler i Akershus. Besøkene har blitt
planlagt sammen med lærerens. Besøkene har blitt gjennomført i grupper fra 10-150 elever på
en gang. Det har blitt forelest for nesten 5000 elever om rettigheter og plikter.

Samarbeid med andre organisasjoner
Ungdomssekretærene Oslo og Akershus har et samarbeid med NAV om skolering av ungdom
med prosjektnavnet ny sjanse for ungdom. Ungdomssekretær har vært med på podium 3
dager. Stand på AUF, SU, NTL landsmøtene og på stiftelsesmøtet til NSO.

LO studentservice på høgskolene
Har rekruttert over 100 nye medlemmer og arrangert LOs studentservice hver tirsdag på
Høgskolen i Akershus (HIAK) sammen med Fagforbundet, FLT, FO og Fellesforbundet. På
Høgskolen i Oslo (HiO) har Fagforbundet sin ”røde sofa” som studenttilbud i samarbeid med
karrieresenteret. Det har på begge skolene vært et tilbud om flere seminarer og kurs. I tillegg
så er det flere forbund som har laget planer om å være mer synlig på skolene fremover men
dette er en lang prosess. Det er også mye jobbing opp mot studentparlamentene for å få plass
på skolen. LO sponset t-skjorter med LOs logo til alle faddere på HiAK i forbindelse med
semesterstart.

LO studentservice på universitetet i Oslo
Det ble i 2010 jobbet for å få opp aktiviteten på Universitetet i Oslo (UiO) og for å avklare
samarbeidet med Karrieresenteret ved UiO. Det ble arrangert stand utenfor Villa Eika hvor
det ble delt ut profileringsartikler fra LO og aktuelle LO-forbund. I tillegg markerte LO seg
under åpningsuka ved UiO sammen med NTL ved å lage sitt eget festivalbord med relevant
info som stod på Frederikkeplassen de første ukene ved semesterstart. Kontoret vi har hatt på
Villa Eika er avviklet da opplegget ikke ble tilstrekkelig oppfulgt.
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Samarbeid med lokalorganisasjonene
Utvalgsleder for Oslo har i så stor grad som mulig, deltatt på styremøter i regi av LO i Oslo.
Ungdomssekretæren har deltatt andre halvår. Det har også vært god kontakt med lokal
organisasjonene i Akershus. Unge representanter blir invitert med på møtene til utvalget.
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Uttalelser vedtatt i perioden
LO-forbundene må gripe historisk sjanse til å få til likelønn
Utsendt som pressemelding 27. januar 2010 etter forslag fremmet og vedtatt i
representantskapet 25. januar, oversendt til og bearbeidet av arbeidsutvalget.
Årets tariffoppgjør gir en historisk sjanse for et gjennombrudd i likelønnskampen. Den
rødgrønne regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at staten vil bidra til å forbedre likelønn
mellom kvinner og menn dersom partene blir enige om profilen. LO i Oslo ber LO og
forbundene i LO om å lage en strategi for benytte invitasjonen regjeringen har kommet med.
LO i Oslo ber også staten om å bidra med minst tre milliarder kroner i overensstemmelse med
innstillingen fra likelønnskommisjonen.
Kvinner er lønnet lavere enn menn med tilsvarende utdannelse, og har i gjennomsnitt
omkring 85 prosent av menns timelønn. Likelønn er også et lavlønnsproblem. Yrkesgrupper
og bransjer med mange kvinner har et generelt lavt lønnsnivå i forhold til yrkesgrupper og
bransjer hvor menn er i flertall. Det er også slik at deltidsarbeid er langt mer utbredt og ofte
det vanlige innen yrker med mange kvinnelige ansatte, noe som gjør det vanskeligere for
kvinner å få en full årslønn.
Kvinners posisjon i arbeidslivet må styrkes blant annet ved lovfestet rett til heltid og
reduksjon av muligheten for å bruke midlertidige ansettelser. Lovbestemmelsene om
likestilling av skift og turnus må også følges opp i tariffoppgjøret ved at dette tas inn i
tariffavtalene.

1. mai 2010 Politisk grunnlag - Kamp for likelønn og lavlønte moderasjon garanterer ikke arbeidsplasser
Representantskapet i LO i Oslo vedtok 8. mars 2010 politisk grunnlag for 1. mai 2010:
1. mai 2010 – hva vi mener og hva vi krever

LO i Oslo er selvstendig og partipolitisk uavhengig. 1. mai-arrangementene
gjenspeiler dette samt de mest aktuelle faglige og politiske sakene.
Kamp for likelønn og lavlønte - moderasjon garanterer ikke arbeidsplasser
Tariffoppgjør handler om rettferdig fordeling. Reduseres de ansattes andel verken spares eller
investeres pengene, men havner i eiernes og arbeidsgivernes lommer. Økt lønn betyr økt
etterspørsel og bidro til rekordmange arbeidsplasser i perioden 2005-09. For å hjelpe den
industrien som sliter må kronekurs og rente balanseres. Myndighetene må framskynde
offentlige anskaffelser og bedre garantiordninger for å sikre industriarbeidsplasser. Årets
oppgjør gir en historisk mulighet i kampen for likelønn og for de lavlønte. Kvinner tjener
gjennomsnittlig 15 prosent mindre enn menn, og innvandrerkvinner enda mindre.
Forskjellene mellom utdanningsgruppene i offentlig sektor og de med tilsvarende utdanning i
privat sektor må reduseres. Det samme gjelder lavlønte kvinner i forhold til gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn. Likelønnspott er et nødvendig bidrag.
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Nytt flertall i 2011! - Oslo-folk: Ta byen tilbake
Fremdeles er det slik at folk lever kortere på østkanten enn vestkanten. Det er 15 ganger så
høye formuer i og rundt Holmenkollåsen som på Bjørndal i Søndre Nordstrand. Høyre/Frpbyrådet fortsetter nedbyggingen av Oslo som velferdskommune. Flere bydeler kutter i
velferdstjenestene selv om kommuneøkonomien er rimelig bra. Antall elever øker, men det er
100 færre lærerårsverk i skolen sammenlignet med året 2005. Innsatsen for fagopplæring og
lærlingeplasser mangler. Antall sykehjemsplasser er redusert. T-banen er altfor ofte forsinket.
Bygningsarbeidere fra useriøse firma er lønna ned til 17 kroner timen ved oppdrag for
kommunen. Det er altfor mange som ikke har en tilfredsstillende bolig. Ingen av byens
utfordringer kan løses ved fortsatt konkurranseutsetting og privatisering, tvert om. Oslo-folk,
alt dette og mer til må dere gjøre noe med!
Innfør skatt på aksje- og valutahandel - bekjemp skatteparadis
Kapitalismen skaper kriser, arbeidsløshet og spekulasjon. Fagorganiserte er ikke skyld i krisa.
Det kan ikke godtas at fortjenesten privatiseres mens tapene nasjonaliseres. Allerede har
børsaktiviteten tatt seg opp og boligprisene øker kraftig. Tiltak mot spekulasjon er nødvendig
for å unngå nye finanskriser, inkludert tak på fradrag for gjeldsrenter ved boligkjøp.
Regjeringen må vise solidaritet med det islandske folk og ikke det internasjonale pengefondet
(IMF). Skatteparadis må bekjempes for å hindre kapitalflukt fra utviklingsland. I dag utgjør
den ulovlige kapitalflyten ut av utviklingsland trolig ti ganger så mye som den samlede
utviklingshjelpen fra rike land.
Norge er ei miljøsinke – milliarder til klimavennlig energi og industri
Klimatoppmøte i København ble en fiasko. Det haster med å redde kloden. Norges utslipp må
reduseres og forbruksmønsteret endres. Det må satses betydelig mer på forskning og
utvikling, samt på miljøvennlig energi og norsk industri. Næringsnøytral industripolitikk kan
ikke fortsette. Kollektivtrafikksatsingen må økes. CO2-lagring er ikke løsningen, men
utslippene må ned. Det kreves planmessig offentlig styring og midler. Prøveboring og
utvinning av olje eller gass utenfor Lofoten og Vesterålen må stanses.
NHO og HSH ønsker sosial dumping – vi krever faste ansettelser på heltid og tariff
NHO slåss på alle områder for at bedriftene skal ha lov til utnytte ansatte ved å betale under
minstelønna i tariffavtalene. Utenlandsk arbeidskraft har vært hardest rammet, men vi ser at
nye yrkesgrupper og bransjer blir presset til å finne seg i dårligere lønns- og
arbeidsbetingelser. Tiltak mot sosial dumping er nødvendig for å opprettholde velferdsstaten.
Allmenngjøring av tariffavtaler må bli enklere for å motvirke sosial dumping.
Normalarbeidsdagen og søndag som kollektiv fridag må forsvares. For å virkeliggjøre
visjonen om rett til arbeid for alle må utsatte gruppers stilling i arbeidslivet styrkes.
Nei til velferdskutt – ikke straff syke og uføre
Norge har råd til å gi alle gode, offentlige velferdsordninger. For å sikre fellesskapsløsninger
må regjeringen fri seg fra den selvpålagte skattepolitiske tvangstrøya. Budsjettkutt svekker de
offentlige tjenestene og private alternativer vil presse seg fram. Budsjettkutt vil også
opprettholde høy arbeidsløshet. Forliket om ny pensjonsreform vil ramme de som har minst,
og det samme vil omlegging av uføretrygden. LO-kongressen i 2009 slo fast at de uføres
situasjon ikke må forverres. En dårligere sykelønnsordning rammer de med dårlig råd og ikke
samfunnseliten. For å motvirke en utvikling med større privat rikdom og mer offentlig
fattigdom må velferdsstaten styrkes. Finanskrisa har vist at land med en sterk offentlig sektor
klarer seg best.
Fattigdom skyldes i hovedsak politiske avgjørelser, arbeidsløshet, lav inntekt og for mange et
mer brutalt arbeidsliv. SIFO-satsene må innføres for økonomisk sosialhjelp.
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Dagens arbeidslinje betyr at folk skal tvinges til å jobbe ved at trygdeytelsene holdes nede.
Dette er et menneskesyn som tidligere ble framført av borgerskapet og høyresida.
Velferd skal ikke være butikk
Velferd for alle kan ikke sikres hvis den skal drives som en privat bedrift. Offentlig tjenester
skal ikke gi profitt, men tjenester med høy kvalitet til alle, og markedsprinsipper er derfor
uegnet i offentlig sektor. ”New public management” må kastes på søpla. Utskilling,
konkurranseutsetting og privatisering i kommuner, fylker og stat må stanses. ”Bestillerutførermodellen” må avvikles. Omorganiseringen av posten, jernbanen, universitet og
sykehus har gitt mindre folkevalgt styring, ansvarsfraskrivelse og mer byråkrati. Brukernes
såkalte valgfrihet begrenses ofte til å velge mellom logoen på arbeidstøyet til de som skal
utføre tjenestene og ikke innholdet. Sykehusene må tilbake til folkevalgt styring.
Demokratisk kontroll av øvrige virksomheter må gjeninnføres.
Veto mot EUs tredje postdirektiv
EU med sin strategi, direktiv og domstolavgjørelser gir avindustrialisering, sterk nedsettelse
av offentlig velferd og svekking av faglige rettigheter. Tjenestedirektivet ble nylig innført,
noe LO-kongressen beklaget. Datalagringsdirektivet vil føre til at personvernet undergraves
og overvåkningen økes. Vikarbyrådirektivet truer lovbestemmelser om faste ansettelser. EUs
tredje postdirektiv tvinger Norge til å oppgi eneretten på brevpost opp til 50 gram og dermed
ordningen med lik brevporto for hele landet. Postansattes arbeidsplasser trues. EØS-avtalen
gir adgang til å bruke reservasjonsrett mot direktiv som for eksempel truer velferdsordninger
og faglige rettigheter. Denne må brukes.
Sats på det flerkulturelle Oslo: Bedre norskopplæring, gratis barnehage og gratis SFO
Integrering må tas på alvor og må gå begge veier. Forskning viser at det å lære norsk er
avgjørende for skolegang, jobb og en meningsfylt fritid. Dette motvirker både frafall i
videregående skole og kriminalitet. Skolefritidsordningen benyttes mye mer på Oslos
vestkant enn østkant. Økte ressurser til barn og unge er både integrering og rettferdig
fordeling.
Norske soldater ut av Afghanistan – økt bistand inn
Historien viser at USA og NATO ikke skaper et bedre Afghanistan ved bruk av militære
midler. Økt antall soldater vil gi flere drepte og økte lidelser for sivilbefolkningen. Fred og
utvikling skapes best ved at folk får utdanning, arbeid, rettigheter og velferdsordninger.
Afghanistan viser at USA og NATOs ”out of area”- strategi betyr å forlenge USAs
bestrebelser for verdensherredømme. Det kan ikke fortsatt være norsk utenriks- og
sikkerhetspolitikk.
Anerkjenn Palestina. Fjern skammens mur. Boikott Israel
Israels okkupasjon av Palestina er i strid med FNs resolusjoner og bryter med elementære
menneskerettigheter. Millioner av palestinere lever i flyktningleiere. Israels politikk og
krigsforbrytelser på Gazastripen ville ikke vært mulig uten USAs støtte. Økonomiske
forbindelser med Israel må stanses og oljefondet trekkes ut.
Mordechai Vanunu avslørte Israels atomvåpenprogram. For det har han sonet 18 år i fengsel.
Nå sitter han i husarrest. Norge må ta initiativ til at Vanunu kan komme til Norge hvis han
ønsker det.
Forby atomvåpen!
USAs atombomber over Hiroshima og Nagasaki var en grusom katastrofe som endret verden.
Dessverre ikke måten å tenke på. I dag finnes nok atomstridshoder til å utrydde kloden mange
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ganger. Flere land kan skaffe seg atomvåpen. Det må forhindres. Et tiltak er at USA
godkjenner prøvestansavtalen. Den norske regjering har folkeopinionen i ryggen. På møter i
NATO må Norge, som i festtaler her hjemme, jobbe for å avskaffe alle atomvåpen

LO i Oslo krever helhetlig byutvikling som ivaretar næringsliv og
arbeidsplasser
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 19. april 2010
Oslo er i vekst, antall innbyggere forventes å øke med 145 000 fram til 2025. Oslo har de
siste 15 årene bygget ned ca 1000 produksjonsarbeidsplasser årlig. Innbyggerne trenger både
transport og trygge arbeidsplasser. Arbeidsløsheten i Oslo er høyere enn landssnittet og
krever utvikling og nyskaping av et mangfold av arbeidsplasser. Det trengs tilgang på
hensiktsmessige arealer for å gjenvinne en høy grad av sysselsetting. Andre viktige strategier
er å gjøre fagopplæringen mer fleksibel og styrke samarbeidet mellom skole- og næringsliv.
Politikerne må gi rammebetingelser som ivaretar arbeidsplasser i tillegg til å legge til rette for
boliger og rekreasjon. Tiltak som reduserer transportbehovet og bidrar til å utvikle
arbeidsplasser må derfor i større grad inngå i Oslos helhetlige byutviklingsstrategi. Det må
legges opp til buffersoner rundt eksisterende arbeidsplasser og ved eventuelle omreguleringer
fra næringseiendom må tilsvarende arealer finnes som erstatning.
Planprogram for Breivoll/Alnabruområdet inneholder mange muligheter. Vi mener at nye Tbaneforbindelser, fortrinnsvis under bakken, og ny kombinert jernbane- og T-banestasjon på
Breivoll, må prioriteres for å styrke kollektivløsninger i og gjennom Groruddalen. Det er også
positivt at planarbeidet gir konkrete forslag til lokk/tunnelløsninger for E6. Vi mener at
Alnabruområdet mellom E6 og Østre Akervei må videreutvikles som næringsområde med
mange arbeidsplasser og derfor egner seg dårlig som boligområde. LO i Oslo krever å få
utredet konkret rundt de 120 000 arbeidsplasser planleggere antyder at Groruddalen har
potensial for, mens en ennå har arealer som egner seg for næring. Stubberudfeltet er et slikt
område der kommunen kan bruke sitt eierskap aktivt.
LO i Oslo mener prinsipielt at det må vurderes fortetting i bydeler på vestkanten der arealene
er større og fortetting kan medvirke til bedre kollektivløsninger. Det er urealistisk at
Groruddalen kan ta imot så stor andel av fortettingen i Oslo som det legges opp til da dette
går på bekostning av arealbalansen.

Gode transportløsninger kan ikke vente – Follobanen og Alnabru
hører sammen
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 19. april 2010
Etter krevende prosesser er nå reguleringsplaner for Sydhavna og deler av Alnabruterminalen
med gjenåpning av Alnaelva vedtatt og gir næringslivet forutsigbarhet samtidig som de
ivaretar nasjonale mål om å redusere biltransport og øke mengden gods fra vei til bane. Det er
jo i de tettest befolkede områdene vi har størst gevinst av gode kollektivløsninger for folk og
gods.
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Jernbanesatsingen i landet har store etterslep. Utvidelse av Alnabru containerterminal og
dobbeltspor Oslo-Ski er overmodne tiltak som iverksettes i inneværende Nasjonal
Transportplan. Planene vil mangedoble godstransport på jernbane, og vil gi en kvalitativ
forbedring både i punktlighet og frekvens for arbeidsreisende. Mer kapasitet og punktlighet i
person- og godstrafikk vil øke bruk av tog, og redusere utslipp av skadelige klimagasser og
annen trafikkbelastning som følge av overdreven personbil- og godstrafikk på vei. Ett
godstog kan transportere samme mengde gods som 24 fullastede vogntog.
Follobanen må være ferdig utbygd når Alnabru-terminalen står klar og må sees i
sammenheng. Det er en forutsetning for at godsstrategien, og Stortingets vedtatte
klimapolitikk med mer gods fra vei til bane, skal bli mulig å realisere. LO i Oslo mener at
Bryndiagonalen med dobbeltspor til Alnabru må inkluderes i utbyggingen og at trasé for
tunellen Langhus - Gamlebyen er den som i størst grad tar hensyn til dobbeltspor til Alnabru.
LO i Oslo går for prosjektorganisering som statsfinansiert prosjekt under Jernbaneverket uten
bruk av Offentlig - Privat samarbeid (OPS) og med mål å fullføre utbyggingen innen
utgangen av 2015.

Norge må gå i spissen – stans Israels systematiske fordriving av
palestinere
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 19. april 2010
Israels vel 60-årige umenneskelige okkupasjon av de palestinske områdene er fordømt av det
internasjonale samfunn, men svært få ser ut til å ta FN-resolusjoner retta mot Israel alvorlig.
Israels stadige ekspansjon og kolonisering på Vestbredden, deres strupetak på Gaza, må føre
til rettferdig motstand mot okkupasjon og undertrykking. Israels intensiverte kamp for mer
land uten palestinere, bør møtes med opptrapping også fra fagbevegelsen.
Den norske regjeringa bør, med alle midler, legge press på Israel. Linja med å søke såkalt
tillit hos begge parter for å kunne bidra i ”fredsprosessen”, har slått feil i tiår. Et utall såkalte
fredsprosesser har kun forverra situasjonen for det palestinske folket. Vi kan ikke akseptere
regjeringas logikk. Vi må kreve at den norske regjeringa viser klarere handling til støtte for et
okkupert folk i stedet for den stadige godvillige forståelsen for en lovbrytende okkupantstat.
Uten at USA griper inn turer Israel fram, stort sett uavhengig av internasjonal opinion.
Palestinerne må hver gang starte de såkalte fredsprosessene på Israels premisser.
Et par uker før påske kom nyheten om at kilder i det israelske og norske militæret ønsker
samarbeid om etterretning og øvelser for en av okkupanthærens spesialavdelinger, en skijegertropp.
- Norge bør gå i spissen for tiltak som kan stanse Israels systematiske fordriving.
- Stans alle økonomiske forbindelser med Israel – trekk ut oljefondet.
- LO i Oslo oppfordrer alle til å slutte å kjøpe israelske varer.
- Regjeringa må ikke tillate israelske soldater på norsk jord.
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Kampen for full lønn under sykdom fortsetter
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 19. april 2010
Statsministerens utspill om sykelønn skapte stor uro blant LOs medlemmer. En rekke
representanter på høyresida ble inspirert til å angripe ordningen med full lønn under sykdom.
Ved inngåelse av ny IA-avtale er flere drastiske forslag i det minste foreløpig avverget.
LO i Oslo anser en 20 prosent reduksjon i sykefraværet som urealistisk fordi det foregår en
brutalisering i deler av arbeidslivet. I tillegg vil flere i arbeid, ønske om økt pensjonsalder og
et uttalt mål om et mer inkluderende arbeidsliv sannsynligvis føre til økt fravær.
Vi støtter uansett et konstruktivt arbeid i den enkelte virksomhet for å redusere sykefraværet.
Det krever at ansatte, tillitsvalgte og verneombud medvirker. Gode lokale eksempler finnes.
Norge har råd til full lønn under sykdom. I 1980 var statens utgifter til sykelønn 1,8 prosent
av BNP. I 2008 utgjorde tallet 0,8 prosent.
Vi mener det er viktig at LO stiller seg som garantist for at sykelønnsordningen
opprettholdes. Det krever en mobilisering blant våre medlemmer. Samtidig må det ikke skje
økt utstøting fordi arbeidsgiverne må betale mer for de langtidsledige. Ei heller skal de syke
mistenkeliggjøres fordi de er syke. NHO-sjef Bernander sier i et intervju til Klassekampen
26.februar i år at ”Det er åpenbart at et økt arbeidsgiveransvar i et langt løp også kan ha den
effekt at det medfører større forsiktighet ved ansettelsene”.
LO i Oslo anser at kampen for full lønn under sykdom fortsetter og advarer tillitsvalgte og
medlemmer mot å tro at kampen er vunnet.

Handlingsregelen kan ikke være jobb nummer en
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 19. april 2010
LO i Oslo oppfordrer regjeringen til ikke å la skatteløftet være en tvangstrøye. Innfør tak på
skattefradrag for gjeldsrenter på 2 millioner og 0,5 prosent omsetningsavgift på Oslo Børs.
Det vil både være et tiltak mot spekulasjon og bidra til opprettholdelse av offentlig velferd.
LO i Oslo mener det var riktig av den rødgrønne regjeringen å iverksette tiltak mot krisa. Vi
oppfattet dette som virkemidler for å hindre høy arbeidsløshet og at vanlig folk ikke skulle
betale regninga for ei krise de ikke er skyld i.
Regjeringen planlegger nå økonomiske innstramminger og svekkelse av uføretrygden.
Sykehusreformen ble iverksatt i tråd med, og styres fortsatt etter, prinsippene for New public
management; mer marked og mindre folkevalgt styring. Blir dette den framtidige rødgrønne
politikken får vi varig høy arbeidsløshet, økt innslag av privatisering spesielt inne helse og
omsorg, samt flere fattige og økte klasseforskjeller.
Slike tiltak rammer sosial skjevt og ligner nyliberale tiltak en ser i EU-land. Vi frykter at de
politiske konsekvensene blir et Høyre/Frp-flertall ved neste Stortingsvalg. I så fall kommer et
dramatisk angrep på faglige rettigheter og fagbevegelsen.
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Krisa skyldes uregulert kapitalisme og ikke for høyt offentlig forbruk for å sikre velferd. Selv
om Norge kommer bedre ut av denne situasjonen enn andre, fritar ikke det regjeringen fra å
iverksette tiltak mot spekulasjon hvis framtidige kriser skal unngås.

Sykehusreformen rammer Oslos befolkning
Vedtatt i styremøte 11. oktober etter behandling og debatt i representantskapet 25.
september
Sykehusreformen ble vedtatt i 2002 etter forslag fra Arbeiderpartiet og med støtte fra
Fremskrittspartiet og Høyre. Ansvaret for sykehusdriften ble overført fra fylkeskommunen til
staten, og offentlig styring underlagt folkevalgt kontroll ble samtidig erstattet med
konsernstyring og underlagt lønnsomhetsregnskap gjennom oppretting av helseforetakene.
LO i Oslo krever at foretaksmodellen avvikles. Sykehusene må igjen bli en del av den
offentlige forvaltningen med tradisjonell offentlig regnskapsførsel og styres av folkevalgte
politikere. Argumentet for reformen var ønske om økt effektivitet i helsesektoren og kortere
helsekø. For Frp og Høyre var det også avgjørende å åpne opp for konkurranseutsetting og
privatisering, med nye markeder og investeringsmuligheter for private profittinteresser.
LO i Oslo er enig i at også sykehus må drives ryddig og rasjonelt, slik at offentlig velferd
kommer befolkningen tilgode. Men organisering og drift av sykehus, hvor hovedsaken blir
lønnsomhet etter modell av ordinære produksjonsbedrifter i privat sektor, fører helt galt av
sted, med økt fokus på kvantitet og ikke kvalitet. I den offentlige velferden mener LO i Oslo
at pasientens beste skal stå i fokus. Det må være en sammenheng mellom befolkningens
behov og de oppgaver sykehusene er til for å ta seg av.
LO i Oslo konstaterer at gjennomføring av sykehusreformen har utløst protestaksjoner mot
nedleggelse av sykehus rundt omkring i landet. Vi har gått imot nedleggelse av Aker sykehus
og advart mot følgene, men må beklageligvis konstatere at de politiske vedtakene er gjort.
New Public Management (NPM) fører til sterkere ledermakt i helseforetakene og på
sykehusene. Dette fører til mer oppsplitting av sykehusdriften, økt byråkrati og kontroll.
Antall direktører og administrasjon ser ut til å øke kraftig, mens f.eks.helsefagarbeidere og
kontorfaglige stillinger fjernes. Det blir flere direktører med lønninger som tar heisen. I
tariffoppgjør derimot legges det økt press på lokal lønnsfastsettelse, med krav om større
individuelle tillegg.
Selv om den rød/grønne regjeringen til dels har stoppet og bremset privatisering, brukes det
fortsatt private og kommersielle aktører i betydelig grad. Og fortsatt eksisterer Senter for
statlig økonomisk styring (SSØ) som nettopp skal stimulere lønnsomhetsregnskap i offentlig
sektor. Årets tariffoppgjør viser at NPM- tenkning i tariffoppgjør lever i beste velgående både
i statlig og kommunal sektor.
Sykehusene i Oslo-området er i en stor omorganisering (Hovedstadsprosessen). I 2007 ble
Helse Øst og Helse Sør slått sammen til Helse Sør-Øst til en gigantregion som skal yte
spesialisthelsetjeneste til en befolkning som utgjør 56 % av landets befolkning. I tillegg har
Stortinget vedtatt at bl.a. befolkningen i Groruddalen skal få sine sykehustjenester på Ahus.
Fra 01.01. 2009 ble Oslosykehusene (minus Sunnaas) slått sammen til ett helseforetak, Oslo
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Universitetssykehus HF (OUS HF). Denne omorganiseringen har i omfang, blitt
sammenlignet med fusjonen Hydro-Statoil. Der ble det satt av 10 milliarder til
omstillingsmidler. I Hovedstadsprosessen er det ikke bevilget noen friske midler, i steder har
sykehusene fått krav om å effektivisere - spare. Dette gjør jobben mildt sagt utfordrende. LO i
Oslo mener en slik stor omstilling kun kan lykkes ved at nødvendige omstillingsmidler blir
stilt til rådighet. Dette er den rød/grønne regjeringens ansvar.
Store grupper pasienter og ansatte er i bevegelse, noe som gjør at usikkerhet råder på mange
avdelinger. Fagmiljøer splittes opp og ansatte forsvinner. I en tid der all statistikk viser at det
er stort behov for flere ansatte i helse og omsorgssektoren skjer det motsatte i Oslo-området.
LO i Oslo frykter for at denne gigantiske omorganiseringen, som vi mener er feil, kan ende
med krise. Vi krever at prosessen gjennomføres på en forsvarlig måte som garanterer tilbudet
til befolkningen, samt ivaretar arbeidsplassene og sikrer de ansattes medvirkning.
I tillegg vil LO i Oslo peke på at det er nødvendig å se på organiseringen av rusfeltet.
Vi ser til stadighet eksempler på at brukerne ikke får det tilbudet de burde hatt, og
svingdørsproblematikken råder sterkt. Ett oppsplittet tilbud med sterkt innlag av private
tilbydere gjør at et helhetlig sammenhengende tilbud blir vanskelig. Det er på høy tid at det
foretas en evaluering av hvordan arbeids- og ansvarsdelingen mellom stat og kommune har
fungert. Særlig er det grunn til å bekymre seg for tilbudet til de svakeste gruppene, spesielt i
Oslo.
En følge av Hovedstadsprosessen er at store bygningsmasser blir ledige på Sinsen fordi
funksjoner og pasienter flyttes fra gamle Aker Sykehus. Behovet for helsetjenester til Oslos
befolkning og den vedtatte Samhandlingsreformen gjør det naturlig at Oslo kommune må
benytte seg av Sinsenområdet. En ny storbylegevakt og styrking av rusomsorgen er
nødvendig og under planlegging. Sinsenområdet egner seg ypperlig til dette.
Byrådet må bruke samhandlingsreformen aktivt til å sikre Storbylegevakt og nye gode tilbud
på Aker. Her vil det være nødvendig med et samarbeid med Helse Sør-Øst/sykehusene for å
sikre arbeidsplasser i Oslo, samt beholde kompetente ansatte i forbindelse med
nedbemanningen og overføringene til Ahus. LO i Oslo forutsetter at det etableres et
legevakttilbud i Oslo sentrum spesielt rettet mot de med tunge rusrelaterte problemer.
LO i Oslo krever følgende:
•

Regjeringen må stanse NPM i sykehussektoren og utrede hvordan foretaksreformen
kan avvikles, slik at sykehus omfattes av normal politisk styring og folkevalgt
kontroll.

•

Oslos befolkning skal være sikret et likeverdig og minst like godt sykehustilbud som i
dag.

•

Oslo kommune må bruke Sinsenområdet til å styrke kommunehelsetjenesten ved å
planlegge Storbylegevakt, styrket rusomsorg og oppgaver som følger av den
fremtidige Samhandlingsreformen.

•

Arbeids- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommune innen rusfeltet må
gjennomgås og evalueres. Konsekvensene for brukerne i Oslo må vurderes spesielt.
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De rød/grønne må satse - vær uenig med høyresida!
Uttalelse fra LO i Oslos representantskap 25. oktober 2010
LO i Oslo er fornøyd med at Norge er annerledeslandet hva angår utslagene av krisa. Dette
skyldes regjeringas tiltak mot arbeidsløshet, oljepenger, en relativ stor offentlig sektor samt
en viktig reallønnsutvikling fra år 2000. Høye lønninger bidrar til lav ledighet.
Uregulert kapitalisme med spekulativ finanskapital er årsaker til krisa. Likevel mangler tiltak
som kan tilbakebetale offentlig støtte og garantier som er gitt, samt tiltak som kan motvirke
nye kriser.
LO i Oslo krever en nyorientering i utenrikspolitikken: Norsk innsats i NATO for forbud mot
atomvåpen. Økonomisk boikott av Israel. Norske styrker må trekkes ut av Afghanistan.
Krigsmilliardene må brukes til bistand og bygging av landet.
Statsbudsjettet innebærer ingen ny klimapolitikk. Markedsbaserte løsninger fortsetter. Det
foreslås ingen planmessig satsing på forskning og utvikling, fornybar energi med nødvendige
omstillinger og ny industri, der målet er et klimavennlig samfunn.
Det framlagte statsbudsjettet er en form for innstrammingspolitikk ”light”. Dette sammen
med et selvpålagt nei til økt skatt fører generelt til høyere ledighet enn før, økte forskjeller
med nye milliardærer og manglende offentlig velferd som vil resultere i økt privatisering.
Økt innsats mot fattigdom er riktig, men ikke nok når vi vet at 10 % av Norges befolkning
tilhører familier med lavinntekt. Dette er spesielt synlig i Oslo hvor blant annet inntekt,
sykdom, levealder og arbeidsledighet er ulikt fordelt mellom øst og vest.
Omlegging av eldres ledighetstrygd til tvangspensjonering etter to år på ledighetstrygd,
risikerer å gi flere minstepensjonister og viser nok en gang usosiale virkninger av
pensjonsreformen.
Den foreslåtte flyttingen av rundt 100 forsvarsarbeidsplasser ut av Oslo er både ulønnsomt og
bidrar til svekket kompetanse.
LO i Oslo vil likevel trekke fram positive tiltak i budsjettet som for eksempel økt og mer
likestilt svangerskapspermisjon, økte midler til kollektivtrafikk, tiltak for flere ansatte på
heltid samt tiltak mot frafall i skolen
Vi mener Oslotiltaka i budsjettet som øremerkede midler til barnevern, flere studieplasser og
bygging av studentboliger er positive. Dette sammen med den tidligere vedtatte satsingen på
Groruddalen og gratis kjernetid i barnehager bidrar til inkludering, men utgjør en altfor
beskjeden motvekt mot økte klasseforskjeller.
LO i Oslo mener det er nødvendig med et dristigere statsbudsjett. Vi krever:
• Ingen utflytting av forsvarsarbeidsplasser fra Oslo
• Innfør skatt på finanstransaksjoner og maksimumsfradrag for gjeldsrenter som fjerner
subsidier av de rikes lån
• Forslag til skatteendring for pensjonister må få et høyere innslagspunkt for
skatteskjerping. En eventuell inndekning av dette må ikke skje ved ytterligere
omfordeling blant pensjonistene.
• Styrk kommuneøkonomien med fem milliarder
• Gjeninnfør politisk styring og folkevalgt kontroll av sykehus og nok midler for å
unngå sykehuskrise
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• Innfør SIFO-satser som veiledende økonomisk norm for sosialhjelp
• Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må overføres
til barnevernet som lovet
• Gjeninnfør gratis norskkurs for arbeidsinnvandrere og øk støtten til norskopplæring
for innvandrerkvinner
• Lovfest retten til lærlingeplass blant annet som et tiltak mot ungdomsledigheten
• Studiestøtten må høynes med 10 % og utbetales i 11 måneder per år
• Nye tiltak mot sosial dumping: Lettere adgang til allmenngjøring av tariffavtaler,
styrking av tillitsvalgtes innsynsrett, bedre lovverk for faste ansettelser med ansattes
rett til ventelønn i leiefirma og garanter fagforeninger kollektiv søksmålsrett
• Framskynd nytt dobbeltspor Oslo-Ski (Follobanen)

H/Frp øker klasseskillene - protester mot Oslobudsjettet!
Uttalelse fra LO i Oslos representantskap 25.oktober 2010
Det framlagte Oslobudsjettet kutter i velferd, skole, barnevern og akuttilbud til
rusmisbrukere. Aktivitetshuset Prindsen kan bli nedlagt. Natthjemmet for kvinner i rus og
prostitusjon er også i fare og noen av de mest sårbare kvinnene kan miste muligheten for å
komme trygt gjennom natta. Fra før er bydelene påtvunget kutt og for neste år kuttes
ytterligere 200 millioner.
Antall skoleelever har gått opp, mens antall lærerårsverk har gått ned. Elevtallet øker med
1500 samtidig som det kuttes 100 millioner til skoledrift og Hersleb skole foreslås nedlagt,
noe som vil føre til økt frafall i skolen. Byrådet viser heller ingen vilje til å satse på lærlinger
innen kommunens eget område.
Antall barnevernsaker går opp, mens antall stillinger ikke øker tilsvarende. Takket være
regjeringens øremerkede midler skjer det en bedring. Utviklingshemmede er usynlige i
budsjettet.
Kultur for vanlig folk synes ikke Oslos maktelite noe om. Derfor foreslås Oslo Kino solgt.
Tilbudet vil bli smalere, sannsynligvis også dyrere. Oslo idretten får altfor lite til
rehabilitering av idrettsanlegg. Behovet er økende for nye anlegg, men bevilgningene uteblir.
Idrett for barn og ungdom bidrar blant annet forebyggende i forhold til rus og kriminalitet og
dette arbeidet må styrkes.
Forslag om salg av Unibuss truer med å frata de ansatte framtidige pensjonsrettigheter.
Oslos befolkning øker med rundt 10000 per år. Investeringer er både viktig og riktig, men
hvis vi skal bruke et bilde vil ingen, bortsett fra Høyre/FrP-byrådet støttet av Venstre og KrF
vil selge et hus, få det pusset opp, for så å leie det tilbake. Offentlig privat samarbeid (OPS)
er nettopp det. Byrådet gir private investorer økt tilgang til kommunekassa og foretar en aktiv
handling for å redusere styringen av kommunens økonomi og dermed kontrollen med
skattebetalernes penger.
Byrådet vil ha full konkurranseutsetting av parker og friområder. Dette har allerede skjedd for
hjemmehjelp og sykehjem. Nye barnehager ønskes drevet av private. Barn og bestemor på
anbud gir profitt til store selskaper som Adecco helse as, Aleris Ungplan as, Attendo Care as,
Nordlandia Omsorg as, med eiere som i tillegg er registrert i skatteparadis. Private vinner
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anbud fordi lønns- og arbeidsvilkår er dårligere. Gjennomsnittslønna er 30.000 kroner lavere i
private sykehjem sammenlignet med de kommunale og de har en dårligere pensjonsordning.
Noen lyspunkter finnes i et trist budsjett: Innkjøp av kommunale boliger hvor man har drevet
utsalg tidligere. Millioner til Groruddalen som spleiselag med regjeringen. Styrking av
bibliotekene. Avvikling av kommunens forurensende oljefyringsanlegg. Ekstraordinært
utbytte på 2 milliarder fra ECO- energi som kan brukes. Dette skjer fordi H/Frp-forslag om
salg ble nedstemt og stoppet.
Før budsjettets framleggelse har byråd Sylvi Listhaug tatt initiativ til en omlegging av TTtjenesten med opprettelse av bestillerkontor og samkjøring. Sistnevnte er prøvd før, uten
suksess. Omleggingen vil sannsynligvis forlenge reisetida og føre til at brukerne vil komme
for seint både til skole og på arbeid.
Det sittende byrådet har ansvar for noen av de største skandalene i Oslo gjennom tidene.
Kombinasjonen av manglende helhetstekning og blind tro på markedet har gitt gigantiske
økonomiske skandaler som skader byens totale økonomi. I stedet for å bygge egen
kompetanse og ha politisk styring har bruk av innleide konsulenter florert. Saker som for
eksempel Holmenkollenskandalen, IKT-skandalen og sykehjemsskandalen i Spania har kostet
oss dyrt.
Nå vil byrådet at innbyggerne skal betale regninga. Høyre, Fremskrittspartiet med Venstre og
Kristelig Folkeparti på slep vil redusere velferdstilbudet og øker byen klasseskiller og avviser
å innføre eiendomsskatt med klar sosial profil. Det kan vi ikke finne oss i. Nok er nok.
LO i Oslo oppfordrer til å reagere mot et usosialt budsjett og oppfordrer tillitsvalgte,
medlemmer og andre til å delta i protestaksjonen 23. november.

Forsvar uføretrygden
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 29. november 2010
Uførhet er et klassespørsmål. De med kortere utdanning og i fysisk tøffe yrker rammes oftere.
Kvinner rammes mer enn menn. Derfor er angrep på uføretrygden også
kvinnediskriminerende. En uførepensjon det går an å leve av er et rettferdig krav, både for
folk som får ødelagt helsen på grunn av jobben og de som av andre årsaker ikke kan delta i
arbeidslivet.
LO i Oslo støtter LO-kongressens vedtak om at ytelsene til de uføre må ligge minst på dagens
nivå. Det samme må gjelde beregningsgrunnlaget for tap av framtidig inntekt.
Vi kan ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som
arbeidsinntekt. Dette vil også ramme alle med uførepensjon fra arbeidsgiver som sikrer
minimum 66 % av sluttlønn. Alle som har gjennomgått en arbeidsavklaringsperiode i NAV
uten å bli friskmeldt til arbeidsinnsats, har krav på en økonomisk trygghet i form av en varig
uførepensjon.
Vi krever at delvis uføre som ønsker å jobbe får en reell mulighet til det. Det trengs en
holdningsendring i hele arbeidslivet i retning av å gjøre plass til mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Stat og kommune må gå foran i en snuoperasjon som etter hvert skal omfatte
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hele arbeidslivet.
Mange som lever av uførepensjon ønsker, og er i stand til, å jobbe noe. Det er ikke kutt i
trygden som er medisinen for å hjelpe disse inn i arbeidslivet.
LO i Oslo tar sterkt avstand fra tanken om å sluse inn uføre som arbeidslivets B-lag.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ikke kunne diskrimineres i forhold til ordinære
stillinger. Vi er uenig i ideen om at midlertidig arbeid med dårligere lønn vil hjelpe
funksjonshemmede tilbake i arbeidslivet. Det finnes dessverre flere arbeidsgivere som vil
utnytte situasjonen dersom uførereformen åpner opp for arbeidskraft som ikke skal ha
tarifflønn.
Vi går inn for å kombinere arbeid og trygd uten å utsette den enkelte for belastende prosesser,
om ikke tilbakevending til arbeidslivet skulle vise seg vellykket. Ordningen med hvilende
trygderettigheter for de som prøver å arbeide må gjøres varig. Dagens ordning om å tjene et
fribeløp på 1G (75 641 kroner) i året, samtidig som man mottar full uføretrygd, må
videreføres.
LO i Oslo krever at alderspensjonen for de som har vært uføre videreføres på dagens nivå.
Med dagens nivå menes samme prosent av lønn som dagens folketrygd gir.
Vi aksepterer ikke innføring av levealdersjustering for uføre som går over på alderspensjon
ved fylte 67 år. De har normalt ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet. Vi går inn
for at de uføre og midlertidig uføre beholder sitt behovsprøvde barnetillegg på 0,4 G per barn
per år. Barn skal ikke straffes for at foreldrene har dårlig helse.
LO må følge opp LO-kongressens vedtak og om nødvendig gjennomføre politisk streik for å
få disse innfridd. LO i Oslo oppfordrer til økt engasjement for å forsvare uføretrygden på
minst dagens nivå.

Veto mot EUs vikarbyrådirektiv – tiltak for likebehandling i
arbeidslivet
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 29. november 2010
LO i Oslo krever at den norske regjeringen bruker reservasjonsretten (vetoretten) mot EUs
vikarbyrådirektiv og oppfordrer LO sentralt til å kreve det samme.
Innføring av direktivet i Norge vil bety økt bruk av innleid arbeidskraft. Vi frykter færre
ordinært ansatte i framtida både i privat og offentlig sektor.
Det er allerede virkeligheten for utenlandsk arbeidskraft i leiefirmaer, at de er ansatt på
kontrakter som ikke gir ventelønn mellom oppdragene. Konsekvensen blir oftere
arbeidsløshet, press på lønns- og arbeidsvilkår og at deler av arbeidslivet fortsatt brutaliseres.
EUs vikarbyrådirektiv krever en gjennomgang av tariffavtalene for å endre begrensninger på
bruk av leiefirma, noe NHO er enig i. NHO har allerede brukt EØS-avtalen for å avslå krav
fra heismontørene som hadde til hensikt å motvirke sosial dumping ved årets tariffoppgjør.
NHO sa først nei, for deretter å si ja, til å undertegne Transportarbeiderforbundets nye
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speditørtariff, fordi retten til faste ansettelser og lik behandling av innleide ble styrket etter
årets vellykkede streik. LO i Oslo frykter at tariffestede rettigheter må fjernes hvis
vikarbyrådirektivet innføres.
NHO Service hevder at § 14-12 i arbeidsmiljøloven som begrenser bruk av leiefirma må
endres som følge av direktivet, noe Arbeidsdepartementet er uenig i. Tolkningen av EUdirektiv bestemmes ikke av arbeidslivets parter eller norske myndigheter, men av ESA
og/eller EFTA/EU-domstolen.
LO i Oslo minner nok en gang om at det er falt en rekke EU-dommer som svekker
fagbevegelsen, at EU avviser å ta inn en sosial protokoll i EU-traktaten for å sikre faglige
rettigheter, samt at EUs innstrammingspolitikk medfører angrep på trygderettigheter,
lønninger og ordinære ansettelser. EØS-avtalen truer i stadig større grad offentlig velferd og
arbeidstakerrettigheter. Dette tilsier en fornyet debatt om og vurdering av EØS-avtalen og
Norges forhold til EU.
Vikarbyrådirektivet pålegger et likebehandlingsprinsipp for innleide og faste ansatte i
virksomhetene og departementet foreslår at dette gjøres gjeldende for vesentlige lønns- og
arbeidsvilkår. Dette må gjennomføres uavhengig av EU-direktiv.
LO i Oslo krever nye tiltak mot sosial dumping og undergraving av lov- og avtaleverk, samt
at den norske modellen ikke forvitres ytterligere:
•

Bedre lovverk for å sikre faste ansettelser

•

Kollektiv søksmålsrett ved brudd på midlertidig ansettelser

•

Lik behandling av innleide og faste ansatte

•

Betaling mellom oppdrag for ansatte i leiefirma

•

Full innsynsrett for de tillitsvalgte både i utleie- og innleiebedrift

•

Innføring av solidaransvar for innleiebedrifter

I tillegg er det utarbeidet følgende uttalelser til pressen i et
samarbeid mellom de fem storby-LO-avdelingene
Bevar sykelønna – Nei til økt egenandel for arbeidsgiverne
Sendt som pressemelding undertegnet av de fem lederne for storby-LOene17. februar:

LO må stå på standpunktet fra 2006
Ekspertgruppa framstiller dagens arbeidsliv som om det kun finnes forskere, leger, direktører,
professorer og eiere igjen i Norge. Hva med de ansatte i varehandel, hotell og restaurant,
helse og omsorgstjenestene, industri, transport, undervisning samt bygg og anlegg?
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Innføring av 20 prosent arbeidsgiverandel fra åtte uker betyr økte utgifter med langtidssyke.
Det hjelper lite at seks dager tas bort fra arbeidsgiverperioden, hvis arbeidsgivere må betale
en dag i uka i 42 uker. Bedriftene vil bli enda mer forsiktige med å ansette de som kan tenkes
å bli langtidssyke og vi får et mindre inkluderende arbeidsliv.
Presset vil øke for å bli kvitt langtidssyke. Arbeidsmiljøloven har kun forbud mot oppsigelse
grunnet sykdom de første 12 månedene. Folk med lengre sykefravær må ofte slutte før.
Vi frykter at neste steg blir å fjerne full lønn under sykdom, slik ekspertgruppa har tatt til orde
for.
Vi ser også forslaget som en åpning for et nytt privat forsikringsmarked overfor
arbeidsgivere.
Forslag om økt egenandel for arbeidsgiverne var det LO tidligere protesterte mot. En samlet
fagbevegelse mener det samme nå. Vi forlanger at LO står på sitt standpunkt fra 2006.

LO – Avlys Israelreise
Sendt som pressemelding undertegnet de fem lederne fra storby-LOene 9. juni 2010:
Israel border skip med solidaritetsarbeidere og nødhjelp til Gaza i internasjonalt farvann. Da
er ikke tiden inne for å sende delegasjoner til Israel for å snakke med Israelsk fagbevegelse.
Histadrut dro fra LO-kongressen i protest mot kongressens klare støtte til palestinerne. De er
ingen nøytral part, de støtter okkupasjonen og blokaden av Gaza.
Israel har forvandlet Gaza til verdens største fengsel. Muren, okkupasjonen, blokaden, nye
bosettinger viser at dialog ikke fører fram. Vage fordømmelser fra verdenssamfunnet endrer
ikke Israels politikk. Fortsetter handel og investeringer som før, ser Israel det som en
godkjenning av deres framferd. Fortsetter kulturelt og akademisk samarbeid som før, ser
Israel det som en godkjennelse. Fortsetter utveksling av fagforeningsdelegasjoner som før, ser
Israel det som en godkjenning av deres framferd.
Norsk Fagbevegelse må ikke svikte palestinerne når de trenger oss som mest. Avlys LOs
reise. Tillitsvalgte må inviteres med på neste solidaritetsbåt. LO må ta initiativ til boikott
over alt det er mulig. Våre øyeblikkelige krav er:
• Oljefondet ut av Israel.
• Send ambassadøren hjem.
• Frys samarbeidet med Histadrut.
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