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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1.
januar til 31. desember 2012. Det er nå 92 år siden Kristiania Faglige samorganisasjon 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 kontingentordning, med virkning fra 3. kvartal 2003. I samsvar med dette
vedtaket justeres nå kontingenten årlig i samsvar med rapportene fra Det tekniske
beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.
Budsjettrutinene er nå slik at representantskapet behandler framskrevet regnskap og
foreløpige budsjett for kommende år i november / desember. Regnskapet og det endelige
budsjettet blir behandlet i årsmøtet. Dette sikrer en bedre styring av økonomien og innebærer
at representantskapet to ganger årlig får innsyn i, og kan gi retningslinjer for, virksomheten.
Styret, arbeidsutvalget 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
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• 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 2012
LO i Oslo har i følge vedtektene som hovedoppgave å samordne fagforeningenes faglige og
politiske virksomhet. Vi er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale og skal være en
selvstendig kraft på venstresida. Fra 2012 vedtar styret sin egen arbeidsplan med prioriterte
oppgaver.
Året 2012 markerte innspurten på kampen mot EUs vikarbyrådirektiv. LO i Oslo var teknisk
arrangør i Oslo ved den politiske streiken mot direktivet 18. januar. Det ble gjennomført 3540 arrangement over hele landet. Rundt 2 000 personer deltok på Youngstorget i ”rød snø” og
1 800 deltok i demonstrasjonen til Stortinget. Både rødgrønne politikere og forbundsledere
holdt appeller. Kampen mot vikarbyrådirektivet endte med at LO-sekretariatet vedtok
aksjonens krav om veto mot direktivet. Dagbladets journalist Marie Simonsen skrev deretter
at Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen ble møtt med ”taktfaste horerop” ved
demonstrasjonen 18.januar, noe avisa senere ble dømt for i Pressens Faglige Utvalg (PFU).
Senere ble det avholdt fanemarkering foran Stortinget 21. februar med ca. 70 faner og en
foreløpig avsluttende markering 5. juni med ca 50 faner. Alle appellantene ved markeringen
21. februar var medlemmer av Arbeiderpartiet. I tilknytning til markeringen 5.juni ble det
offentliggjort et opprop med krav om opprettholdelse av arbeidsmiljøloven og tariffavtalens
bestemmelser angående innleie og med krav om faste ansettelser i leiefirma. 10 fagforbund og
38 lokale LO-avdelinger undertegnet oppropet som ble offentliggjort i VG og Klassekampen.
Initiativtakere var de sju største LO-avdelingene.
Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene stemte for innføring av det nevnte direktivet, imot
stemmene til SV og SP.
Fagbevegelsens tapte kampen om vikarbyrådirektivet, men den omfattende organiseringen og
aktiviseringen fikk positive virkninger. Likebehandlingstiltakene i arbeidsmiljøloven ble
innført uten unntak, for eksempel også der innleiebedriften har egen tariffavtale.
Tariffoppgjøret endte med en styrking av tariffavtalene og arbeidsgiverne mener selv de har
havnet på defensiven ved at de innleide er blitt ”for dyr arbeidskraft”.
En oppfølging av kampen mot vikarbyrådirektivet ble utredningen ”Alternativer til EØS”.
LO i Oslo sluttet seg til initiativet. Et resultat av utredningen og de videre diskusjonene etter
kampen mot EUs vikarbyrådirektiv, er et krav om arbeidslivet ut av EØS, med hovedvekt på
at EØS-avtalen ikke skal kunne gripe inn overfor tariffavtaler og lovbestemte
arbeidstakerrettigheter.
LO i Oslo har viet økt oppmerksomhet til krisa i EU og til solidaritet med fagbevegelsens
kamp mot innstrammingspolitikk, nedbygging av offentlig velferd og kutt i faglige rettigheter.
I den forbindelse ble Doro Zinke, leder av DGB (tysk LO) i Berlin – Brandenburg invitert til å
holde appell på Youngstorget 1. mai.
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”Byrådet, bestående av Høyre, Venstre og Krf med støtte fra Frp, fortsetter med budsjettkutt,
konkurranseutsetting og privatisering av Oslo” heter det innledningsvis i oppropet ”Nei til
salg av Oslo”.
Initiativet til oppropet er tatt av osloorganisasjonene tilhørende Fagforbundet,
Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Sykepleierforbund, Skolenes Landsforbund,
Utdanningsforbundet samt LO i Oslo. Organisasjonene sto bak en vellykket demonstrasjon
mot oslobudsjettet 5. desember, der ca. 1 000 møtte fram. En viktig årsak til dette var det
intensiverte samarbeidet mellom organisasjonene, samt at Fagforbundet Oslo og
Utdanningsforbundet Oslo tok barnehageansatte ut i politisk streik. I tillegg har initiativet
hadde et godt og nært samarbeid med barnehageforeldre i oslobarnehagene.
Samarbeidet fortsetter.
LO i Oslo mener den politiske opposisjonen til den borgerlige oslopolitikken er altfor lite
synlig. Årlige budsjettkutt på tjenestene til Oslos befolkning aktualiserer vårt krav om å
innføre eiendomsskatt med en klar sosial profil.
Vi møter mer aggressive arbeidsgivere og ei politisk høyreside som er imot de viktigste
tiltakene mot sosial dumping. De vil både via lov- og avtaleverk ha flere midlertidige ansatte
og fleksible arbeidstider på arbeidsgivers premisser. De ønsker flere lausarbeidere.
Faste ansettelser og på heltid er fortsatt avgjørende for å hindre en lavlønnsgruppe som ikke
kan leve av egen inntekt. Dette krever en skjerpet fagbevegelse i tariffoppgjør for å sikre de
lavlønte og økt innsats for organisering og flere tariffavtaler, spesielt innen
serviceproletariatet.
LO i Oslo har sammen med flere fagforeninger innen servicesektoren startet initiativet
”organisering til tusen”.
Vi har i løpet av året hatt flere møter med LO-avdelinger i Akershus. Et viktig bevis for
nytten av samarbeidet var gjennomføring av en felles boligkonferanse 17. oktober.
Oslo Arbeiderparti (Håkon Haugli), Oslo SV (Ingvild Reymert) og Rødt Oslo (Bjørnar
Moxnes) var på møtet enige om at Oslo kommune må utvikle et kommunalt
byggherreselskap, at kommunen må ta initiativ til ikke-kommersielle utleieboliger, at
boligbygging må foregå ved kollektivtrafikk-knutepunkter, samt at kommunen ved
tomteregulering og avtaler med private må stille krav om tidsfrist for igangsetting av boliger,
slik at leiligheter, barnehager, skoler og kollektivtrafikk kan planlegges og utvikles samtidig.
LO i Oslo ser det som både viktig og nødvendig å utvikle en alliansepolitikk. Vi har kontakt
og samarbeid med Attac, Aksjonen Forsvar offentlig pensjon, For velferdsstaten,
Fredsinitiativet, Klimavalg 2013, Manifest, Norsk Folkehjelp og Nei til EUs faglige utvalg.
Uten aktive utvalg, et aktivt styre og et vel møtende 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
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LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur
Per januar 2013 hadde LO i Oslo 67 418 yrkesaktive medlemmer fordelt på 141
fagforeninger fordelt på 19 forbund. Per januar 2012 hadde LO i Oslo 67 881 yrkesaktive
medlemmer fordelt på 157 fagforeninger fordelt på 19 forbund.
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. Arbeidsutvalget består av
leder, nestleder og økonomiansvarlig, er saksforberedende med delegert
vedtaksmyndighet fra styret.

Kontordrift
LO i Oslo hadde fra 1998 til 18. juni 2012 kontorer i Folketeaterbygningen, Youngstorget
2b, i tredje etasje. Etter initiativ fra utleier Youngstorget Eiendom, startet vi senhøstes i
2011 arbeidet med å finne nye kontorlokaler. Begrunnelsen for dette var at vår nabo,
NRK, sine behov for mer plass var påtrengende. Vi brukte mye tid vinteren 2012 på å
finne egnede lokaler med gode møtefasiliteter. Disse viste seg å finnes i Møllergata 24, 9.
etasje og inngikk kontrakt med Storebrand. Utleier påtok seg å utbedre
møteromsfasilitetene. Vi leier nå 212 kvm med beliggenhet nokså nær Youngstorget og
kan ha flere arrangementer der i tillegg til at våre medlemsforeninger og andre
samarbeidspartnere leier hos oss ved behov.

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 2012 er kr. 12,40 per yrkesaktive medlem per
kvartal som tilsvarer kr. 49,60 per år
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Styresammensetning, revisorer, komiteer og utvalg
(Styret etter årsmøtet 26.mars )
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Roy Pedersen
Kjersti Barsok
Torbjørn Brox Webber
Roger Dehlin
Ulrich Vollmerhaus
Sissel Hallem
Bjørn Halvorsen
Erik Hagen
Hanne Groseth
Monica Nkechi Okpe
Anne Rønningsbakk
Jan A. Klemetsen
Merethe Ruud
Per Ivar Nilsen
Gudrun Høverstad
Vidar Evje
Kari Hauge
Torbjørn Ness
Mandana Yousefi
Inger Helen Vaaten
Svein Mortensen
Eva Fandal
Beate Krogh Løseth
Eddie Ingebrigtsen

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

Arbeidsutvalget:
Leder:
Roy Pedersen
(Fellesforbundet)
Nestleder:
Kjersti Barsok
(NTL)
Økonomiansvarlig: Torbjørn Brox Webber (HK)

Kontrollkomiteen:
Leder:

Vivian Langdalen
Arild Olsen
Vara: Terje Fjellum

Revisor:

Harald Karlsen

(HK)
(Fagforbundet)
(Fellesforbundet)
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Internasjonalt utvalg første halvår
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Svein Mortensen
Janne Hegna
Kleiv Fiskvik
Randi Færevik
Magne Glimdal
Anita Guldahl
Bjørn Halvorsen
Arne Larsen
Kjetil Larsen
Olaf Svorstøl
Lill Sæther
Michael John Tung
Sissel Weholdt

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

Sekretær

Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)

Internasjonalt utvalg andre halvår (oppnevnt 7. juni 2012)
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Svein Mortensen
Janne Hegna
Øystein Ekevik
Carl Fredrik Fiskvik
Randi Færevik
Magne Glimdal
Bjørn Halvorsen
Eystein Kristiansen
Arne Larsen
Kjetil Larsen
Karina L. Mortensen
Kathrin Nesgård
Unni Svendsen
Olaf Svorstøl
Lill Sæther
Michael John Tung
Sissel Weholdt

(Fellesforbundet)
(HK)
(NTL)
(Postkom)
(Fagforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(NJF)
(NNN)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet )
(Fagforbundet)
(Fagforbundet )
(NTL)
(NTL)
(NLF)
(HK)

Sekretær;

Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)
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Kulturutvalget første halvår
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Beate Krogh Løseth
Arild Eriksen
Arne Bernhardsen
Fred Borg
Bjørn Caspersen
Kjersti Johansen
Eva S. Johnskareng
Odd Mikkelborg
Marianne Næss
Trond Ydersbond
Unni Øgård

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

Sekretær:

Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)

Kulturutvalget andre halvår (oppnevnt 7. juni 2012)
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Beate Krogh Løseth
Arild Eriksen
Arne Bernhardsen
Ole Henry Bøe
Kjersti Johansen
Odd Mikkelborg
Marianne Næss
Tom Willy Petterson
Trond Ydersbond
Unni Øgård

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

Sekretær :

Ingunn Gjerstad

(LO i Oslo)

Næringspolitisk utvalg første halvår
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Erik Hagen
Ove Engevik
Synneva Aga
Mariann Andersen
Nils Bull
Kjell Finvåg
Nils Harnæs

(NNN)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(HK)
(NJF)
(HK)
(Fagforbundet)
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Sekretær

Steinar Hopstad
Frank Lie
Jon S Løken
Per Ivar Nilsen
Bjørn Olav Nordhaug
Kari Solaas Paulsen
Stig Roger Sjøenden
Petter Vellesen
Wiggo Vinje
Lars Iver Wiig
Rune Aasen

(Fagforbundet)
(Postkom)
(Postkom)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTF)
(NNN)
(Fagforbundet)

Ingunn Gjerstad

(LO i Oslo)

Næringspolitisk utvalg andre halvår (oppnevnt 7. juni 2012)
Leder:
Nestleder
Medlemmer:

Erik Hagen
Ove Engevik
Synneva Aga
Nils Bull
Gunn Elisabeth Dahl
Bjørn Tore Egeberg
Jokke Fjeldstad
Nils Harnæs
Steinar Hopstad
Frank Lie
Jon S Løken
Geir Mathiessen
Per Ivar Nilsen
Bjørn Olav Nordhaug
Kari Solaas Paulsen
Stig Roger Sjøenden
Petter Vellesen
Wiggo Vinje
Lars Iver Wiig
Rune Aasen

(NNN)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(NJF)
(NJF)
(HK)
(HK)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(Postkom)
(Postkom)
(NTL)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTF)
(NNN)
(Fagforbundet)

Sekretær:

Ingunn Gjerstad

(LO i Oslo)
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Studieutvalget første halvår
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Eva Fandal
Ingrid Hindahl Natvig
Arne Hedemann
Svein Frode Pettersbakken
Torbjørn Brox Webber
Eirik Kjernli
Maja Gregersen
Åse Holvik
Jon Albert Risahagen
Karin Johannessen

(NNN)
(NTL).
(HK) (fram til sin død 6. februar)
(FF)
(HK)
(NNN)
(SL)
(Fagforbundet)
(NTL)
(tiltredende fra AOF Oslo fram til 18. april
da AOF Oslo ble slått konkurs)

Sekretær:

Alexander Kvedalen

( LO i Oslo).

Studieutvalget andre halvår (oppnevnt 7. juni 2012)
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Eva Fandal
Terje Qvive
Ingrid Hindahl Natvig
Svein Frode Pettersbakken
Eirik Kjernli
Åse Holvik
Jon Albert Risahagen
Laura Lampert Majkus
Per Morten Bergland

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

Sekretær:

Alexander Kvedalen

(LO i Oslo)

LO i Oslo og Akershus ungdomsutvalg per 31.12.2012
Ungdomsutvalget bestod pr 31.12.2012 av 20 representanter fra 14 forbund, i tillegg inviteres
10 representanter fra lokalorganisasjoner, politiske ungdomsparti og Norsk Folkehjelp.
Utvalget ledes av Eddie Ingebrigtsen (NTL).

LO i Oslos og Akershus utvalg for familie- og likestillingspolitikk per
31.12.2012:
Leder:
Medlemmer:

Inger Helene Vaaten
Hulda Møller Larsen
Svein Frode Pettersbakken
Ove Buvarp
Eva Nordås
Hilde Myhrer

(HK)
(HK)
(Fellesforbundet)
(Fagforbundet)
(FLT)
(NFF)
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Nina Bergene vara
Anna Elisabeth Uran
Jan-Erik Wang
Taxhidin Asani
Jagdish Kaur
Anita Guldahl vara

(NFF)
(Fagforbundet)
(NTL)
(HK)
(SL)
(Fagforbundet)

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2012
(valgt av representantskapet 23. januar 2012):
Leder:
Medlemmer:

Astrid Tjellaug
Terje Fjellum
Eva Fandal
Lasse Kristiansen
Kjetil Larsen
Terje Skog
Sissel Traavik

(Fagforbundet)
(FF)
(NNN)
(Fagforbundet)
(NTL)
(EL & IT)
(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 i 2012 bestått av 147 representanter fra forbundsområdene og 11 fra
styret, totalt 158 stemmeberettigede.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 23. januar
Tilstede: 80 totalt, hvorav 73 representanter med stemmerett, to tiltredende fra utvalgene, to
gjester, Truls Wickholm fra Oslo Arbeiderparti og Ingvar Botnen fra Oslo Senterparti, en
innleder og to funksjonærer. Frammøteprosent: 46,2
Følgende saker ble behandlet:
Tariffoppgjøret 2012: Lønn og faglige rettigheter.
Valg av valgkomite til årsmøtet 2012.
Sture Arntzen, leder i Handel og Kontor, og Jan Olav Andersen, forhandlingsleder i EL&IT
Forbundet var invitert for å innlede om tariffoppgjøret. Da kun Andersen hadde møtt fram ble
det bare en innledning før debatt og vedtak. Uttalelsen ”Tariffoppgjøret 2012: Lønn og faglige
rettigheter” ble vedtatt og kan leses under uttalelser.

Mandag 27. februar
Tilstede: 89 totalt, hvorav 82 representanter med stemmerett, 1 tiltredende fra utvalgene, 2
gjester fra partiene; Per Østvold fra Oslo SV og Thomas Nygren fra Rødt Oslo, 2 innledere og
2 funksjonærer. Frammøteprosent: 51,9
Følgende saker ble behandlet:
Den økonomiske krisa i Europa og utfordringene for velferdsstaten. Christian Anton
Smedshaug, forfatter av boka ”Gjeld- hvordan Vesten lurte seg selv” innledet.
1. mai 2012, vedtak av paroler, politisk grunnlag, taler og fullmakter, innledning ved Roy
Pedersen. Det politiske grunnlaget for 1. mai kan leses under uttalelser.
LOs 8. marsarrangement i Oslo. Orientering ved Inger Helene Vaaten, leder LOs familie - og
likestillingsutvalg i Oslo.

Mandag 28. mars Årsmøtet
Til stede 98 totalt, hvorav 89 representanter med stemmerett, en tiltredende, fire gjester fra
partiene to gjester og to funksjonærer. Ola Inset og Joakim Espe fra Rødt Oslo, Akhtar
Chaudry fra Oslo Sosialistisk Venstreparti, og Truls Wickholm fra Oslo Arbeiderparti. Oslo
Senterparti meldte forfall grunnet fylkesstyremøte. Frammøteprosent: 56,3
Årsmøtets kulturinnslag var et kåseri av dikteren Kjartan Fløgstad som ble tatt svært godt imot.
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Følgende saker ble behandlet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituering
Styrets beretning for perioden 1. januar til 31. desember 2011
Regnskap for 2011
Budsjett for 2012
Forslag og uttalelser
Valg

Vedtatte uttalelser kan sees under uttalelser. Uttalelsene er gjort kjent slik:
1.”Steng Guantanamo - Norge må ta ansvar, sendt som brev til Utenriksdepartementet.
2.”Mer gods fra vei til bane - nei til helikopterbase på Alnabru”. Sendt som brev til
Samferdselsdepartementet ved Erik Lahnstein, til stortingsrepresentantene fra Oslo samt
til de rødgrønne partiene i Oslo bystyre. Trykket som innlegg av Roy Pedersen i Akers
avis.
3.”Gjør bolig tilgjengelig for alle - bryt med markedstvangen”. Sendt de rødgrønne
partiene i Oslo bystyre og stått på trykk som innlegg av Roy Pedersen i Dagsavisen.
4.”Asylsøkere må få arbeidstillatelse”. Sendt de rødgrønne partiene i Oslo bystyre.

Mandag 24. september
Tilstede: 74 totalt hvorav 64 representanter med stemmerett, fire gjester fra partiene som var
Morten Edvardsen fra Oslo Senterparti, Per Østvold fra Oslo SV, Unni Kjærnes fra Rødt og
Truls Wikholm fra Oslo Arbeiderparti. Videre møtte to tiltredende, to innledere og to
funksjonærer. Frammøteprosent: 40,5
Følgende saker ble behandlet:
EØS og alternativer til EØS
Innledninger ved Helga Pedersen, Arbeiderpartiet, og Jan Olav Andersen, Sosialistisk
Venstreparti. Uttalelsen ”Arbeidslivet må ut av EØS” ble vedtatt og kan sees under uttalelser.
Nina Skranefjell fra Norges sosiale forum holdt appell om globaliseringskonferansen.

Mandag 22. oktober
Tilstede: 91 totalt hvorav 84 representanter med stemmerett, Fra Oslo Arbeiderparti møtte
Grete Haugdal og Torunn Kanutte Husvik. Fra Oslo Rødt møtte Anders Delsett. Oslo SV
hadde meldt forfall. 1 gjest fra LOs distriktskontor og to funksjonærer var tilstede.
Frammøteprosent: 53,2
Følgende saker ble behandlet:
LO i Oslos forslag til LO-kongressen.

Mandag 26. november
Tilstede: 83 totalt hvorav 74 representanter med stemmerett, og fire gjester fra partiene. Fra
Oslo Arbeiderparti var Truls Wikholm og Grethe Haugdal. Fra Oslo Rødt møtte Andreas
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Delseth og Oslo SV var representert ved Per Østvold. Det møtte 2 innledere, 1 gjest fra LOs
distriktskontor og to funksjonærer. Frammøteprosent: 46,8
Følgende saker ble behandlet:
Nytt rødgrønt flertall - hvordan?
Innledninger ved Trine Lise Sundnes, 1. sekretær i LO, og Linn Herning, rådgiver i For
velferdsstaten. Representantskapet vedtok uttalelsen ”Viktige seire, men ikke fornøyd” som kan
sees under uttalelser.
Møtene på våren fant sted i Oslo Kongressenter Folkets Hus Youngstorget, mens vi fra
septembermøtet flyttet til Anker Hotel i Storgata 55 for denne typen møter.
Frammøtet i LO i Oslos representantskap i beretningsåret 2012 var 49,2 prosent.
Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for 2011 var 55,8, mens frammøteprosenten året før
var 51,8 prosent og i 2009 55,5. Tallene for 2008 var 51,6 og for 2007 46,6.
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Møter og arrangementer i 2012
18. januar: Aksjonsdag mot EUs vikarbyrådirektiv
LO i Oslo var teknisk arrangør i Oslo ved den politiske streiken mot direktivet 18. januar.
Denne dagen var den tredje og største aksjonsdagen hittil mot dette direktivet og det ble
gjennomført 35-40 arrangement over hele landet. Rundt 2 000 personer deltok på
Youngstorget i ”rød snø” og 1 800 deltok i demonstrasjonen til Stortinget. Både rødgrønne
politikere og forbundsledere holdt appeller.

21. februar: Fanemarkering foran stortinget mot EUs vikarbyrådirektiv
Denne markeringen var også et samarbeid mellom flere LO-avdelinger og samlet 70 faner
Alle appellantene ved markeringen 21.februar var medlemmer av Arbeiderpartiet ettersom
fylkespartiene i Trondheim, Bergen og Stavanger gikk inn for veto mot vikarbyrådirektivet.

1. februar: Sangkveld med sanghistorie
Kulturutvalget inviterte til sangkveld hos LO i Oslo der vi både sang arbeidersanger og fikk
vite historiene bak den enkelte sang og dens betydning i bevegelsen og samfunn. Denne
kvelden tok for seg perioden 1935-1970. Professor i historie ved universitetet i Oslo, Knut
Kjedstadli, delte sine solide kunnskaper. Sanger fra inn- og utland ble avsunget akkompagnert
av Trond Ydersbond på gitar og med Arild Eriksen som forsanger. Det var om lag 35
frammøtte og det ble servert småmat.

9. februar: Internasjonalt forum med Roni Ben Efrat fra WAC-MAAN
Situasjonen i palestinsk fagbevegelse (PGFTT) og Histradrut var tema i åpent møte med Roni
Ben Efrat, internasjonalt ansvarlig i WAC-MAAN, en israelsk organisasjon som organiserer
både israelere og palestinske arbeidere. Hun var i Norge for å treffe fagorganisasjoner og
solidaritetsbevegelsen. Om lag 25 personer møtte i forumet som ble avholdt hos LO i Oslo.

15. mars: Åpent møte Fritt Palestina-hva kan Norge gjøre?
I samarbeid med Palestinakomiteen arrangerte LO i Oslo et møte i Oslo Kongressenter om
hvordan påvirke at samtidig som den norske regjeringen fordømmer israelske bosetninger
handler Norge mer med Israel enn tidligere. Innledere var Michael Deas fra den internasjonale
boikottbevegelen og rådgiver i Norsk Folkehjelp Ingeborg Moa.

16. mars: Foredrag og omvisning i Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark)
Historiker Ole Martin Rønning holdt foredraget: ”Folkeopplysning i forrige århundre, AOFs
historie og grunnlag.” De som ønsket det fikk omvisning av historiker og nestleder i arkivet
Solveig Halvorsen, etter foredraget. Det var omlag 12 personer som deltok.
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22. mars: Teaterkveld ”Forvandlingen” av Kafka på Nationalteateret
Kulturutvalget inviterte til samvær i Speilsalen med servering og kåseri før stykket starter
19.30. Helge Jordheim, Dr. art. i tysk litteratur fra Universitetet i Oslo, kåserte om Kafka og
fikk god dialog med publikum. 23 personer deltok på denne helaftens teaterkvelden.

18. april Sangkveld
Kulturutvalget inviterte til sangkveld i Hausmannsgaten 6 der vi både sang arbeidersanger og
fikk vite historiene bak den enkelte sang og dens betydning i bevegelsen og samfunn.
Professor i historie ved universitetet i Oslo, Knut Kjeldstadli, delte sine solide kunnskaper.
Sanger fra inn- og utland ble avsunget akkompagnert av Trond Ydersbond på gitar og med
Arild Eriksen som forsanger. Om lag 25 møtte fram.

30. april: Allsangkveld - Ta sangen tilbake
For første gang på mange år ønsket vi velkommen til kulturarrangement kvelden før 1.mai.
Oslos fremste arbeiderkor opptrådte, men først og fremst og mest var det allsang. Sangløftet,
Sosialistisk kor, Oslo arbeidersangerforbund, Christiania Damekor og Damekoret Tonetreff
sikret oss170 frammøtte. Se mer under kulturutvalgets beretning.

1. mai: Arbeidernes internasjonale kamp- og solidaritetsdag
Om morgenen ble det som vanlig arrangert en minnehøytidelighet ved minneplata over
Osvaldgruppens falne i Østbanebygningen inn fra Jernbanetorget. Kjersti Barsok, nestleder i
LO i Oslo, holdt appell og la ned blomster. Ved monumentet i Birkelunden ble det arrangert
en minnehøytidelighet over de norske frivillige i den internasjonale brigaden i den spanske
borgerkrigen 1936-39. Petter Vellesen, leder for Oslo Bygningsarbeiderforening, holdt årets
tale og la ned blomster.
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget startet i år en halv time senere enn
vanlig de siste årene. Klokken 11.35 fikk vi musikkinnslag, før Vegard Grøslie Wennesland,
leder for AUF i Oslo, og Bitte Vatvedt, leder Oslo Nei til Atomvåpen, holdt appeller ved
henholdsvis Pioneren og Fredsmonumentet og la ned blomster. Dagens talere var AUF-leder
Eskil Pedersen, Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen, samt LOs leder Roar Flåthen. De var
to internasjonale appeller var ved ITF-president Paddy Crumlin og ved leder for DGB-Berlin
Doro Zinke. Tempo Høybråten Janitsjar og Sosialistisk kor sørget for flere kulturelle innslag
under arrangementet og Internasjonalen ble avsunget før avmarsj fra Youngstorget klokken
12.45.
I følge telling foretatt med tellemaskin, utført av Arne Rolijordet, var det 8 250 som deltok i
årets demonstrasjonstog mot 5 600 personer året før. Demonstrasjonstogets rute var
Youngstorget - Torggata -Kirkegata - Karl Johans gate - Universitetsgata - Kristian IVs gate Grensen - Møllergata - Youngs gate. Antallet deltakere gjorde demonstrasjonstoget til det
tredje største siden 1990. Gjennomsnittet fra 2000 til og med 2011 var 6.370.
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LO i Oslos hovedparole var: Trygghet i hverdagen – avvis arbeidsgivernes, høyresidas og
EUs angrep på våre rettigheter. De andre sentrale parolene som ble båret i toget var:
• La finanskapitalen betale for krisa – ikke Europas arbeidere • Lovfestet rett til heltid –
handling NÅ!• Ja til mangfold – nei til intoleranse og rasisme• Høyre, Venstre og KrF skaper
forskjellsOslo!• Stopp bolighaiene – bygg profittfrie utleieboliger• Mer til velferd – offentlig
sektor må være profittfri sone• Norge må ta miljøansvar – bruk milliarder• Norske soldater ut
av Afghanistan – nei til angrepskrig• Fritt Palestina – boikott Israel
Bakerst i beretningen finnes en komplett oversikt over det politiske grunnlaget.
I forberedelser og rigging, vakter og andre ulike oppgaver på forhånd og utover dagen deltok
om lag 40 frivillige fra medlemsorganisasjonene og LO i Oslo takker hver især av disse for å
stille opp til dugnadsinnsats for å muliggjøre dette store og viktige arrangementet.

2. mai: Lunsjmøte om den faglige og politiske situasjonen i Tyskland
Doro Zinke som leder for Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Berlin-Brandenburg
var en av 1. Mai appellantene. Under oppholdet innledet hun 2. mai på lunsjmøte hos LO i
Oslo om den faglige og politiske situasjonen i Tyskland sett fra Berlin. Fem personer deltok.

5. juni: Markering da stortingsflertallet godtok EUs vikarbyrådirektiv
Foran stortinget var det markering der om lag 50 faner møtte og overlevering av et offentlig
opprop. Kravet var om opprettholdelse av arbeidsmiljøloven og tariffavtalens bestemmelser
angående innleie og med krav om faste ansettelser i leiefirma. 10 fagforbund og 38 lokale
LO-avdelinger undertegnet oppropet som ble offentliggjort i VG og Klassekampen.
Initiativtakere var de sju største LO-avdelingene.

5. juni: Guidet vandring langs Akerselva, fra industri til media
Forfatter og lokalhistoriker Leif Gjerland var guide på Studieutvalgets vandring som gikk fra
”Nordpolen” ved Bjølsen Valsemølle til Grünerløkka. Temaet for vandringen var fra
industriens framvekst til dagens mediasamfunn. Etterpå ble det en matbit på et av
Grünerløkkas utesteder. Det var med 23 deltakere på vandringen.

4. september: Temakveld om finanskrisa globalt og nasjonalt
Økonom, professor og forfatter Erik S. Reinert innledet om hva skjer i Europa, og hvorfor
Norge klarer seg såpass godt.

11. september: Temakveld om internasjonalt arbeid og situasjonen for
fagbevegelsen i Europa.
Innledere var NTLs hovedkasserer Anita Busch og LO i Oslos leder Roy Pedersen.

21.-23. september: Rjukanseminaret Gaustablikk høyfjellshotell
20 personer deltok på dette som er en del av Fagskolen. (se studieutvalget)
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9. oktober: Temakveld om brutalisering av arbeidslivet, sosial dumping og
EUs vikarbyrådirektiv.
Innleder var Gerd-Liv Valla som delte erfaringer, særlig fra valgkampene i 2001 og 2005 og
mange av de 34 frammøtte diskuterte ulike tema hun tok opp fra samfunns- og arbeidslivet.

17. oktober: Boligpolitisk konferanse om den brede boligpolitikken
På en godt besøkt dagskonferanse hos LO i Oslo i Møllergata 24 ble den brede
boligpolitikken som angår vanlige folk satt på dagsorden. Som vårt bidrag ønsket vi å vise at
boligmarkedet krever en boligpolitikk for ovenfor både studenter og lærlinger og ikke minst
arbeidstakere i alle aldre. LO i Oslo, LO i Asker og Bærum, LO i Follo, LO Nedre Romerike
og LO Øvre Romerike inviterte derfor til idedugnad om løsninger og virkemidler. Kristin
Aarland, forsker/Phd ved NOVA snakket om en overordnet boligpolitikk og virkemidler.
Fellesforbundets Halvor Langseth og Håkon Trætteberg fra Fagforbundet innledet om
kravene arbeidsfolk har til boligpolitikk. De rød-grønne partiene ved Håkon Haugli (AP),
Ingvild Reymert (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) kom med sine syn og ideer til nye
virkemidler på stat og kommunenivå. De ble utspurt av Roar Eilertsen. Arrangementet var et
spleiselag mellom arrangørene og samlet 45 personer inkludert innlederne.

16. oktober: Sangkveld
Kulturutvalget inviterte for første gang til sangkveld i nye lokaler i Møllergata 24.Vi fortsatte
serien med å synge arbeidersanger og fikk vite historiene bak den enkelte sang og dens
betydning i bevegelsen og samfunn. Professor i historie ved universitetet i Oslo, Knut
Kjeldstadli, fortalte og sanger fra inn- og utland ble avsunget akkompagnert av Trond
Ydersbond på gitar. Bjørn Halvorsen og Rolf Solvang tok også medansvar for gitarspill og
sangframføring. Om lag 25 møtte fram.

7. - 8. november: Kurs om hersketeknikker og konfliktforebygging
Kurset om hersketeknikker og konfliktforebygging ble holdt på Sørmarka kurs- og
konferansesenter. Det var med 15 deltakere fra fem forbundsområder. Torunn Ødegård, coach
og rådgiver, hadde utarbeidet kursopplegget og fungerte som veileder på kurset som besto av
en kombinasjon av foredrag, diskusjoner og gruppeoppgaver.

4. desember: Inspirasjonsseminar om arbeidermuseum
Ulike innledere snakket om status for arbeidermuseumsarbeidet i Oslo og hvordan en kan
virkeliggjøre ulike ideer. 22 engasjerte personer møtte fram til kulturutvalgets seminar. Se
også kulturutvalgets beretning.

15. november: Teaterkveld på Det norske teateret med musikalen ”Evita”
Kulturutvalget inviterte til teateraften med Heidi Gjermundsen Broch i hovedrollen torsdag
15. november på Det norske teatret. I Spegelbaren fikk vi eget lokale og biffgryte. Ramon
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Gimenez, fra Argentina, bosatt i Norge siden 1974 kåserte om Evita Perón og det argentinske
samfunnet for om lag 28 frammøtte.

15. november: Filmkveld med dokumentaren ”Fidel: The untold story”
Cubaforeningen og LO i Oslo inviterte til visning av den prisbelønte dokumentaren. Cubas
nye ambassadør Maria Esther Fiffe Cabreja var tilstede og det var spørsmål og diskusjon.

5. desember: Markering mot Oslo-budsjettet i Rådhusets borggård
Grunnlaget var at Høyre, Venstre og KrF i byråd betyr velferdskutt og konkurranseutsetting. I
bydelene rammes barn og eldre av stadige kutt i velferdstilbud. Lokalpolitikerne tvinges til å
skjære ned på velferdstjenester og fritidstilbud for barn og unge, hjemmetjenester og andre
viktige, forebyggende tilbud. Det var særlig kutt i barnehagene som mobiliserte denne
gangen. Grunnlaget for markeringen var fellesplattformen ”Nei til salg av Oslo”
Arrangører: Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Sykepleierforbund, Oslo,
Fellesorganisasjonen (FO)Oslo, Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund samt LO i Oslo.
Markeringen samlet mange og fikk mange presseomslag både i forkant og etterpå.

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. 15-20 henvendelser i snitt per uke
har gjennom året fått rådgivning ved frammøte på advokatkontoret eller per telefon. Den
juridiske rådgivningen består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time, der saken enten
løses, eller går videre som advokatbistand betalt av den enkelte.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt ni styremøter hvorav et var en tre dagers styrekonferanse
avholdt i Fredrikstad med mange ulike innledere. I styrekonferansen drøftet styret ulike tema
som sykehuskrise, krav til et fortsatt rødgrønt flertall ved stortingsvalget 2013 og langsiktig
strategi i forhold til kommunevalget 2015, med inspirasjon fra LO i Fredrikstads valgkamp i
2011. Styret har engasjert seg i hvordan EØS-avtalen påvirker arbeidslivet, stats- og
kommunebudsjettene, på å styrke egen organisasjon, som for eksempel gjennomgang av
utvalgsarbeidet og hvordan øke oppslutningen om 1. mai. Andre saker er forslag til LOkongressen, uttalelser ovenfor representantskapet, kursvirksomhet, bevilgninger, 1. mai,
sommerpatrulje og vår deltakelse i ulike eksterne aktiviteter. Arbeidsutvalget har møttes
jevnlig mellom styremøtene. Styret har behandlet 56 saker i år.
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LO-kongressen 2013
I forbindelse med LOs 33. ordinære kongress 3.-7. mai 2013 har LO i Oslo gjennom styret og
arbeidsgrupper arbeidet grundig. Fra våren 2012 ble det utført et omfattende arbeid i
arbeidsgrupper. Kjersti Barsok, Roger Dehlin, Erik Hagen, Gudrun Høverstad og Sissel
Hallem ledet hver sin arbeidsgruppe. Etter flere måneders behandling i arbeidsgrupper og
styret ble 165 forslag vedtatt i representantskapet 22. oktober. De fleste til LOs
handlingsprogram, men også mange til Hovedavtalene og uttalelser til den
politiske situasjonen.

Representasjon
LOs representantskap:
Roy Pedersen
(Fellesforbundet)
Julia Banda Rasmussen (Postkom)

representant
vararepresentant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo: oppdateres
Siri Ingeborg Fossheim (Fagforbundet)
representant
Harald Braathen
(Fellesforbundet) representant
Torbjørn Brox Webber (HK)
vararepresentant
Kai-Otto Helmersen
(EL&IT)
vararepresentant
Representantskapet Anker studentboliger:
Kleiv Fiskvik
(Fagforbundet)
leder
Astrid Tjellaug
(Fagforbundet)
medlem
Ulrich Vollmerhaus
(SL)
medlem

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
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Chris Hartman
Tor Hernes
Holm Gunnar
Per Klausen
Tore Kristiansen
Kristian Kristiansen
Ole Halvard Lie
Anne Lise Lunde
Lynes Hogne
Unni B Moe
Rashid Nawaz
Kjetil Neskvern
Per Arne Nicolaysen
Rebecca Norman
Grete Møistad Olsen
Omer Mobarak
Åse Pedersen
Else Marie Reisen
Hege Rosenlund
Per Arne Salo
Tone Stenmarck
Beate Strandholen
Knut Bernt Svardal
Liv Thorstensen
Sissel Weholdt
Svein Woldsund
Gerd Øiahals
Jan-Edvard Monsrud
Bente Løvaas
Øystein Christophersen
Anne Karin Nyborg
Bente Jodanson
Lill Sæther
Knut Øygard
Silje Bækkelund
Helena Bozicevic

Prosjektarkitekt
Seniorrådgiver
Tidligere regionkontorleder
Nestleder
Industriarbeider
Miljøterapeut
Personalkonsulent
Renholdsoperatør
Regionsekretær
Sporvognsfører
Sykepleier
Rådgiver
Renholder
Museumsbibliotekar
Hjelpepleier
Heismontør
Fiolinist
Avdelingssosionom
Lærer
regionssekretær
Fylkessekretær
Forbundssekretær
Maskinfører
Fabrikkarbeider
Elektromontør
Industriarbeider
Saksbehandler
Tidligere fagforeningsleder
Trykker
Grafisk designer
Servitør
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Solidaritetsmarkeringer /demonstrasjoner /
appeller/diverse arbeid og deltakelse.
Roy Pedersen innledet om kampen mot EUs vikarbyrådirektiv på Vardøgerseminar på
Sørmarka, 21. april
Hanne Groseth, Alexander Kvedalen og Roy Pedersen deltok på LO-avdelingenes
storbykonferanse i Trondheim 9. og 10. mai.
Kjersti Barsok deltok på Rogalandskonferansen i mai 2012
Kjersti Barsok innledet på Velferdskonferansen 23. mai 2012 under overskriften Hvordan
erobrer vi framtida. Roy Pedersen innledet på Velferdskonferansen om arbeidsliv i
oppløsning – løsarbeidersamfunnet på vei tilbake?
Kjersti Barsok var tilstede på Utøya og hjalp til før, under og etter arrangementet 22. juli 2012
samt under åpen uke, våren 2012.
25. juli ble Arne Henry Jensen tidligere sekretær for Oslo Faglige Samorganisasjon stedt til
hvile.
Kjersti Barsok innledet for Rød ungdoms sommerleir på Gulsrud 25.juli.2012 om temaet Rød
ungdom og fagbevegelsen – hånd i hånd.
LO i Oslo, Fagforbundet og Industri Energi tok initiativ til å montere en minneplate over Ole
Kopreitan på fredsstatuen på Youngstorget. Minneplaten ble avduket på Hiroshimadagen 6.
august.
14. september var det markering mot sosial dumping i borggården
Mange av LO i Oslos tillitsvalgte og medlemsforeninger deltok på denne store markeringen
Fagforbundet Oslo arrangerte under streiken i private sykehjem for samme pensjons- og
lønnsrettigheter som kommunalt ansatte.
Roy Pedersen innledet på seminar i Vin- og Brennevinarbeidernes Forening om
fagbevegelsen og Europa, 21. september
Ingunn Gjerstad og Alexander Kvedalen gjestet LOs fylkeskonferanse i Akershus en dag hver
9. og 10.oktober.
Roy Pedersen innledet om EØS og fagbevegelsen hos Ullensaker NTEU, 15. oktober
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Roy Pedersen deltok i paneldebatt om arbeidslivet ut av EØS på NTEUs landsmøte på Hamar,
10. november
Roy Pedersen holdt appell foran EUs kontorer i Klingenberggata i anledning Attacs lokale
markering av Euro LOs protest mot EUs innstrammingspolitikk, 14.november
Roy Pedersen innledet 23. november på seminar i Fellesforbundet avd 001, Oslo og Akershus
om det kommende stortingsvalget.
Roy Pedersen innledet om parti og fagbevegelse på julemøte i HKs samfunn av DNA, 30.
november
Roy Pedersen holdt appell på demonstrasjonen EU ingen verdig fredsprisvinner, 9.desember
På LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka i desember var LO i Oslo representert med Roy
Pedersen
LO i Oslo har møter med representanter for Oslo Arbeiderparti og organisatorisk samarbeid
med Oslo SV og Rødt Oslo. Disse tre partiene samt Oslo Senterparti inviteres til våre
representantskapsmøter.
LO i Oslo deltar sammen med andre fagforeninger, forbund samt Norsk Folkehjelp for å
etablere et senter for papirløse som kan reise papirløses lønnskrav m.m.
LO i Oslo deltar sammen med andre forbund i en komité for å reise en statue over
osvaldsabotørene og de falne ved NSB, foran østbanehallen
Av øvrige innledninger som kan nevnes er LO i Larvik om fagbevegelsen oppgaver 24.
januar, Akershus NTEU om EØS og demokrati, 11. februar, Rødts framtidskonferanse, 25.
februar aviskonferanse i regi av grafiske fagforeninger i Haugesund, 17.mars Roy Pedersen
har også deltatt med hilsen til årsmøte i Oslo SV, 23. mars samt til jubilanter i Oslo Grafiske
Fagforening, 29. mars
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning slik det er oppnevnt på styrekonferansen 7. juni
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Svein Mortensen
Janne Hegna HK
Øystein Ekevik
Carl Fredrik Fiskvik
Randi Færevik
Magne Glimdal
Bjørn Halvorsen
Eystein Kristiansen
Arne Larsen
Kjetil Larsen
Karina L. Mortensen
Kathrin Nesgård
Unni Svendsen
Olaf Svorstøl
Lill Sæther
Michael John Tung
Sissel Weholdt

(Fellesforbundet)

Sekretær

Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)

(NTL)
(Postkom)
(Fagforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(NJF)
(NNN)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet )
(Fagforbundet)
(Fagforbundet )
(NTL)
(NTL)
(NLF)
(HK)

Sammensetningen første halvår framkommer fremst i beretningen.

Arbeidsform
Etter en gjennomgang i utvalgene og styret av utvalgenes rolle ble følgende nedfelt i
styrevedtak 16. april 2012:
Internasjonalt utvalg er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale
solidaritetsprosjekter og er rådgivende for styret i slike saker. Utvalget kan ta sjølstendige
initiativer, som legges fram for styret i spørsmål vedrørende internasjonal solidaritet. En søker
å trekke flere inn i arbeidet gjennom arrangement som internasjonalt forum og temamøter.
Formidlings- og forhandlingskompetanse fra ulike sektorer skal finnes i utvalget.
Utvalget har i 2012 avholdt ni møter. Disse var 6. januar, 3. februar, 24. februar, 13. april, 11.
mai, 22. juni, 31. august, 9. november og 7. desember. Utvalget har behandlet 76 saker. I
tillegg har leder og sekretær gjennomført møter om løpende oppgaver, samt at arbeidsutvalget
som består av leder, nestleder og sekretær forbereder møtene i utvalget. Det har også vært en
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god del arbeidsmøter for ulike konkrete oppgaver, som for eksempel samarbeidet med våre
søsterorganisasjoner på Cuba og i Vietnam. I forkant av hver av de to prosjektreisene har
deltakerne hatt arbeidsmøter for å forberede seminarer avholdt med Hanoi FOL og CTC
Havanna i henholdsvis juni og oktober.

Aktiviteter
Arbeidsgruppe for globaliseringskonferansen ble etablert i februar og bestod av styremedlem i
Norges Sosiale Forum, Kjetil Larsen, samt Sissel Weholdt og Lill Sæther. Disse arbeidet fram
LO i Oslos innspill til program under Globaliseringskonferansen og hadde det praktiske
ansvaret for møtet fredag 1. November. I møtet ”Europeisk fagbevegelse i krise – Hva kan vi
lære? Norsk fagbevegelse må velge en strategi for framtida”, møtte om lag femti.
Møtet brukte Tyskland som eksempel for å prøve å vise hvorfor fagbevegelsen i Europa har
havna fullstendig på defensiven. Hvilke veier må norsk fagbevegelse velge for ikke å havne i
samme situasjon? Den tyske fagforeningskvinnen Nele Hess fra DGB Berlin holdt innledning
sammen med EØS-kjenner Dag Seierstad og Ingrid Wergeland.
Det har også funnet sted møter med internasjonal avdeling i LO ved ledelsen og de ansvarlige
hos LO på våre samarbeidsområder, i år særlig knyttet til vårt samarbeid med kinesisk
fagbevegelse. Videre har det vært enkeltmøter med eksterne kontakter, som for eksempel
aktivister i palestinaarbeidet. Kontakten med den israelske organisasjonen WAC Maan som
ble etablert i 2011 er videreført, om enn ikke så tett som ønskelig fra deres side
Før fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og regjeringen i Colombia startet i høst ble
vi via en av våre medlemsforeninger kontaktet av en representant for en fagforening i 3F i
dansk LO med spørsmål om å bistå dem opp mot norske organisasjoner. Ved hjelp av Norsk
Folkehjelp fikk vi knyttet danskenes engasjement rundt fagbevegelsen i Colombia opp mot
sivile organisasjoner i Norges aktiviteter rundt fredsforhandlingene som startet opp i Norge
høsten 2012. Utvalgets leder har hatt et leserinnlegg om Palestina.
Utvalgets medlemmer og sekretær har enkeltvis og sammen deltatt i eksterne møter for å søke
kunnskap og utveksle erfaringer.

Innledninger i internasjonalt utvalgs møter i 2012 har vært:
6. januar: Utvalget fikk orientering om Industri og Energi/Statoilarbeidernes
solidaritetsprosjekt med Cuba. Innleder var Brit Riise Fredheim, leder for Osloavdelingen av
Industri og energi i Statoil. Innholdet var om lete- og prøveboringsarbeidet som Statoil er
involvert i sammen med Cuba samt hvordan forbundet samarbeider med Sindicat Nacional de
las Industrias Quimicas, la Mineria y la Energetica (SNTIQME) om faglige spørsmål og andre
spørsmål knyttet til oljeutvinning,
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3. februar: Leder for LOs internasjonale avdeling, Vidar Bjørnstad var invitert. Han tiltrådte
1.1.12 og avløste Karin Beate Theodorsen. Bjørnstad innledet for utvalget under tittelen
avdelingens prioriteringer med vekt på ”hva skjer i Europa og hvilke strategier ser LO?”
31. august: Innledning ved LO i Oslos leder Roy Pedersen om utfordringene med EU og
utvalgets rolle i LO i Oslos kunnskapsbygging og samarbeid med fagorganisasjoner i Europa
9. november; Støttekomiteen for Vest-Saharas leder Jørn Henriksen innledet om komiteens
solidaritetsarbeid og undertrykkingen Marokko utøver ovenfor saraviene i Afrikas siste
koloni, der dessverre også norske økonomiske interesser er involvert.

Samarbeid med Hanoi FOL, Vietnam.
To todagers seminarer 31. mai til 3. juni i Hanoi
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 og finansieringen er i sin
helhet dekket av disse midlene også i 2012. 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.

Delegasjonsreise i slutten av mai samt seminarer i Hanoi 1. til 4. juni
Hanoi FOL inviterte til delegasjonsbesøk i forkant av seminarene. LO i Oslos nestleder
Kjersti Barsok gikk inn som delegasjonsleder. Øvrige deltakere ble Kjetil Larsen og Lill
Sæther. Som en del av avtalen med Hanoi FOL er det fra og med 2010 avholdt to todagers
seminarer i Hanoi årlig, en suksess som ble gjentatt i 2012. Fra 2011 ble seminarene på våren
i stedet for om høsten og dette fungerte bra. Programmet ble fastsatt i korrespondanse i mars.
Emnene har de siste årene vært variasjoner over de samme tema med mer og mer vekt på alle
former for forhandlinger samt medlemsverving og profilering av fagforeningene.
Fjorårets samarbeid og gjennomføring ble evaluert ved ankomst og årets program ble
gjennomgått. LO i Oslo har fra starten vært opptatt av at det skal være mulig også for
tillitsvalgte på grasrota, ute på arbeidsplassene å delta og få opplæring. Vi var fornøyd med at
en av dagene på hvert seminar var lørdag eller søndag. Mange lokale tillitsvalgte og vanlige
medlemmer, har ingen mulighet til å få fri fra jobb i to dager for å delta på seminar, selv om
vi er villige til å dekke tapt arbeidsfortjeneste. Vanlige medlemmer er også, naturlig nok, lite
interessert i å bruke verdifulle fridager på seminar, spesielt hvis de må være borte fra familien.
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De har mye kortere ferie enn oss og for mange er søndag ukens eneste fridag. Mange jobber
også kontinuerlige skift inkludert lørdager og søndager. Det var ingen av deltakerne som
hadde behov for overnatting i Hanoi for å delta på seminarene.
Misforståelser ble unngått denne gangen. Dette har helt sikkert sammenheng med at vi nå
kjenner hverandre bedre, at vi har evaluert åpent og ærlig tidligere, at vi sender all
informasjon til flere personer og at vi hadde to flinke, nøyaktige og samvittighetsfulle tolker i
år som i 2011.
Under delegasjonsdelen av reisen ble vi først tatt med til Quang Ninh provinsen øst for Hanoi,
hvor vi besøkte to lokale fagforeninger og til byen Da Nang i sentrale Vietnam, hvor vi
besøkte SOS barneby og en lokal fagforening. Da mange av de selskapene som har etablert
seg i Vietnam og i Quang Ninh er multinasjonale, merker de også den finansielle krisen i
Europa, bla er det høyere arbeidsledighet og økende inflasjon. De har også utfordringer når
det gjelder å organisere arbeiderne på små og middels store arbeidsplasser, spesielt selskaper
som er utenlandsk eid. Disse er mer uvennlige mot fagforeninger, har en høyere antall
midlertidige ansatte og har lettere for å legge ned hvis de ikke er fornøyd. Blant temaene som
var oppe under delegasjonsbesøkene var blant annet den norske modellen for nasjonal styring
med oljeutvinning.
De to seminarene
Disse ble avholdt over to dager hver, 1.-2. juni. og 3.- 4. juni.2012, og ble gjennomført i et
stort møtelokale i Hanois kulturpalass, (Folkets hus) rett ved fagforeningshotellet og
vietnamesisk LOs kontorer(VGCL).
Det var 35 og 34 deltagere på seminarene, hvorav hhv. 13 og 11 kvinner, noe økning fra i fjor.
Vi håper de klarer å øke kvinneandelen ytterligere neste år. Få deltagere hadde vært med
tidligere, noen flere på det siste kurset. Det var mange ulike sektorer og bedrifter representert,
bla. offentlig sektor, vietnamesiske firmaer, aksjeselskaper, internasjonale konsern,
industrisoner, Joint Ventures. Alle deltagere var presidenter eller visepresidenter, de fleste fra
arbeidsplasser og noen få fra regionale fagforeninger. Vi må derfor oppsummere at dette
sannsynligvis er så langt ned vi kan komme, gitt dagens vietnamesiske lovgivning mht
rettigheter til å få fri for å delta i fagforeningsaktivitet.
Hvert seminar hadde fem forelesninger fra vår side og fire forelesninger fra tillitsvalgte fra
Hanoi FOL og industribedrifter i Hanoi. Dette siste er veldig lærerikt for oss.
Emnene de vietnamesiske foreleserne tok opp var situasjonen mht forhandlinger, inngåelse og
implementering av kollektive avtaler på arbeidsplassene, fagbevegelsens rolle og innholdet i
avtalene, medlemsverving og – tilbud til medlemmer og fagbevegelsens oppgaver i
forbindelse med dette og eksempel på samarbeid mellom partene i bedrifter i en av Hanois
distrikter, Soc Son. Vietnam har ikke nasjonale kollektive tariffavtaler, følgelig ikke
kollektive lønnsforhandlinger på nasjonalt nivå, og det mangler en arbeidsgivermotpart
nasjonalt. Alle lønnsforhandlinger forgår derfor lokalt med få eller ingen lovlige
sanksjonsmuligheter. Arbeidslivslovgivningen åpner for dette, men prosedyrene er innviklede
og byråkratiske. Det er imidlertid en del “ville” streiker.
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Fra vår side tok vi opp lover og avtaler i arbeidslivet og fagbevegelsens historie i Norge,
gjennomføring og det legale grunnlaget for lokale lønnsforhandlinger, medlemsverving og
profilering av fagbevegelsen, forhandlingsteknikk, hersketeknikker og den nordiske modellen,
velferdsstaten og trepartssamarbeidet i Norge. Det var også fem rollespill i ulike
forhandlingstema på hvert seminar, hvor de forhandlet om krav om lønnsopprykk, helsemiljø- og sikkerhetsspørsmål, krav om ekstra fridager i forbindelse med vietnamesisk nyttår
og krav om subsidiert eller gratis transport til arbeidet.

Samarbeid med CTC i Havanna, seminar 1.  5. oktober og bedriftsbesøk.
LO i Oslo har gjennom 13 år hatt et samarbeid med CTC Havanna. LOs internasjonale
avdeling har finansiert det meste av dette samarbeidet, som har bestått av erfaringsutveksling i
form av deltakelse på seminarer, kurs og konferanser i Norge og på Cuba.
I år ble det arrangert et fem dagers seminar myntet på lokale tillitsvalgte i hovedstaden
Havanna i tiden 1.-5.oktober. Fra oss deltok Sissel Weholdt (delegasjonsleder), Karina
Mortensen og Olaf Svorstøl. Som vanlige fungerte Olaf Svorstøl både som innleder og tolk.
Det deltok 25 personer, 2/3 kvinner. Dette var lokale tillitsvalgte og et par på mellomnivå. I
tillegg deltok flere representanter fra CTC Havanna på store deler av seminaret. De cubanske
innlederne var Luis Manuel Castaneda, leder CTC Havanna Agustin de la Peña, CTC
Havanna., Odalys Diaz, lærer ved provinsens faglige skole Pedro Navarro, CTC Havanna,
María Cristina Bermúdez, CTC Havanna, Rafael Hojas, i styret for arbeidet med de 5, Inés
María González, CTC Havanna og Gilberto Prieto, CTC Havanna.
Tema som ble tatt opp på seminaret:
Arbeidsmiljøloven i Norge, fagbevegelsens rolle i oppdateringen av den cubanske
økonomiske modellen, utfordringer i ikke-statlige sektorer, Hovedavtalen og lokale avtaler,
verdifastsetting, arbeidskamp,kollektive forhandlinger, Arbeidstilsynets rolle, likestilling og
deltid ,lokale forhandlinger ,krisen i Europa, det politisk ideologiske arbeidet og utfordringene
ungdom har med mer.
Seminaret ble oppsummert som svært lærerikt og det etterspørres kunnskap om nye tema som
for eksempel hvordan følge opp pensjonerte, oversikt over data og statistikk Norge og Cuba
ifht språk, befolkning, størrelse, dødelighetosv, mer om de ikke-statsansatte arbeiderne,
strukturen til LOog CTC, lønnssystemet, arbeidslovgivning. Det ønskes mer tid til
oppdateringen av den økonomiske modellen og kollektive forhandlinger, hvordan fungere
bedre i vårt kollektiv, mer om lovgivning, mer om tillitsvalgtes etikk,arbeidernes plikter og
rettigheter, mer om hvordan en løser problemene i fagforeningsarbeideti Norge, om det
internasjonale samarbeidet. Mer dybde- og gruppearbeid etterspørres også.
Det var stor åpenhet fra styret i CTC Havanna om forskjellige spørsmål.
Kursdeltakerne var ikke så åpne og spontane som i 2011, men mer enn årene før.
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CTC Havanna tok opp spørsmålet om framtidige seminar under en lunsj. De ønsket å
diskutere muligheten for å ha et seminar i Norge, noe vi tok med oss som et ønske, men sa at
det kanskje kunne bli vanskelig. Man når flere tillitsvalgte ved å arrangere seminaret på
Cuba.Vi ba dem imidlertid å tenke på om vi kunne arrangere seminarene noe annerledes.
Man kunne tenke seg at man fordypet seg i et tema under hele seminaret eller at man
arrangerte seminaret for en spesiell gruppe tillitsvalgte innen et bestemt område.

Bedriftsbesøk Coracan SA
Etter flere forespørsler fra LO i Oslo over flere år arrangerte CTC et besøk for oss i en joint
venture virksomhet, som betyr delvis statseid og delvis eid av utenlandsk kapital.
Virksomheten het Coracan SA og lå i Havanna. Det var en næringsmiddelvirksomhet som
stort sett produserte tørrvarer i pulverform som saftpulver, desserter, kakao og også snacks
som chips og lignende. De hadde kanadisk eier (49%) i tillegg til kubanske statlige eiere.
Vi hadde et møte med adm. direktør og regnskapsansvarlig. I tillegg var det representanter fra
CTC Havanna, CTC bydelen/regionen, tillitsvalgte fra fabrikken og oss fra den norske
delegasjonen. De produserte både til eksport og til innenlands forbruk. De eksporterte blant
annet til Venezuela. Økonomien var under kontroll og de hadde også redusert antall ansatte i
bedriften. Dette var i hovedsak innen administrasjonen. Vi fikk ikke spurt de lokale
tillitsvalgte om prosessen. De kanadiske deleierne var ikke aktive i driften. Hadde heller ikke
inntrykk at de var aktive i bedriftens styre. Det ble produsert om formiddagen rengjort om
ettermiddagen. Strengt renholdsregime var nødvendig. Målet for direktøren var mindre enn
20 % av de totale kostnadene til administrasjon.
Partssamarbeidet var veldig annerledes enn hos oss, men det var nok ikke typisk for joint
venture bedrifter. Det var en type organisering som også CTC oppfordret til i alle bedrifter.
Samarbeidet mellom ledelsen, tillitsvalgte skjedde gjennom møter hver måned. Da møtte
ledelsen og 7 tillitsvalgte hvor også CTC i regionen var med. Det var også møter mellom
partiet, ledelsen og tillitsvalgte.
Da tok de opp blant annet planer, økonomi og utfordringer av forskjellig slag, herunder krav
til lokale forhandlinger. CTC Havanna tok spesielt opp på kurset hvor viktig det var med
lokale avtaler og at disse skulle følges av tillitsvalgte jevnlig. De tillitsvalgte i Coracan SA
arrangerte ikke egne medlemsmøter hvor de prioriterte og forberedte krav blant medlemmene.
Alt ble tatt opp på allmøter og direktøren presiserte at hun var medlem og arbeider på lik linje
med de andre og møtte der også.
På spørsmål til de lokale tillitsvalgte om hva de og medlemmene var spesielt opptatt av på
bedriften ble lønn, arbeidstøy og støy nevnt. Det lave nivået på lønningene for alle ble
selvfølgelig også nevnt som et problem. De hadde en type produksjonsbonus i dollar som de
fikk i tillegg til den fastsatte lønnen.
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CTC Havanna bekreftet dagen etter at dette med forberedelser til lokale forhandlinger og
andre partsrelaterte ting via allmøter var en måte de fant hensiktsmessig og anbefalte.
Dette bør vi følge opp ved neste anledning.
Fullstendige rapporter for utvalgets to hovedprosjekter kan fås hos sekretær sammen med
annen informasjon vi har utviklet i våre samarbeidsprosjekter.

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). Avtalen ble undertegnet i februar
2009 og vi har gradvis tatt initiativ i retning av mer faglig og politisk innhold i besøkene vi
har arrangert her samt prøvd å få til det samme når vi har reist dit. Ifølge samarbeidsavtalen
skulle SMTUC ha kommet på besøk til oss i 2011, men de bad da om utsettelse og det samme
skjedde året etter. Utvalget har i flere omganger de siste årene, både før og etter siste besøk dit
i mai 2010, i en delegasjon ledet av Roy Pedersen, diskutert hvordan en kan få dette
samarbeidet inn i en form som de to andre med mer faglig innhold. Samarbeidet stoppet helt
opp fra høsten 2010 og tildelingen av Nobels Fredspris til Liu Xiaobo. Da våre
samarbeidspartnere ikke fikk utreise grunnet dette valgte vi å forsøke å komme dem i tale og
bryte isen ved å reise til dem. Vi søkte LO om penger til reise for to og fikk dette innvilget.
Samarbeidet med SMTUC er ellers finansiert av våre egne midler. Hensikten med reisen var å
komme fram til et samarbeid med SMTUC som kunne ta bedre vare på målsettingene i
avtalen.
Blant annet på bakgrunn av:
- at oppfylling av målsettingene krever større og tyngre ressurser enn det vi rår over
- at våre venner vil være bedre tjent med en tyngre samarbeidspartner
- at samarbeidet mest har hatt preg av ”faglig turisme” og ikke erfaringsutveksling bl.a.
gjennom seminarer(jfr. Samarbeidet med CTC(Cuba) og Hanoi FoL
ba vi om bistand fra LOs internasjonale avdeling til å finne en annen samarbeidspartner. På
bakgrunn av dette besøkte en sammensatt delegasjon SMTUC for å drøfte en bedre løsning
med våre kinesiske venner. Torbjørn Brox Webber fra LO i Oslos arbeidsutvalg reiste
sammen med Janne Hegna, nestleder i internasjonalt utvalg. LO har sett på vår forbindelse
med SMTUC som en viktig del av samarbeidet mellom de to lands fagbevegelser og var
interessert i at dette skal videreføres og utvikles. Fagforbundet som har større ressurser enn
oss totalt er også interessert i å utvikle sine kontakter i i landet og reisen ble gjort til et
samarbeid mellom LO, LO i Oslo og Fagforbundet for å knytte vennskapsforbindelser. Fra
Fagforbundet reiste forbundsleder Jan Davidsen, Jan Helge Gulbrandsen og Hans Kristian
Stenestø. Wei Chen fra LO var med som praktisk tilrettelegger og tolk. Delegasjon fra
SMTUC bestod av, delegasjonsleder: Visepresident i internasjonal avdeling, Mr. Zhou
Zhijun, leder i internasjonal avdeling, Mr Shen Xiong De
nestleder, Mr. Zhang Guofeng, nestleder, Mr. Zhu Min samt sekretær Ms GwenYimin
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LO i Oslo ser på SMTUC som en søsterorganisasjon, og tar sikte på å følge utviklinga deres
med stor interesse, og delta i besøk når dette faller naturlig og mulig.

Solidaritetsfondet og innsamlingskonto CTC
Det faglige internasjonale solidaritetsfondet av 2002 hadde 1. januar 2012 saldo på
kr. 68 715,77 . Det har ikke vært sendt ut brev de siste årene, heller ikke i 2012, til
fagforeningene med oppfordring om å gi gave. På innsamlingskonto CTC er det kr. 9 559,00.

Internasjonalt forum
Utvalget har i noen år jevnlig invitert til Internasjonalt forum som kan fungere som et nettverk
og referanseramme for utvalget samtidig som internasjonalt interesserte får en
møteplass. I 2012 har det vært avholdt to slike forum.

Internasjonalt forum om WACMAAN, palestinsk fagbevegelse (PGFT) og
Histradrut
9.februar arrangerte utvalget et åpent møte med Roni Ben Efrat, internasjonalt ansvarlig i
WAC-MAAN som var i Norge for å treffe fagorganisasjoner og solidaritetsbevegelsen. Om
lag 25 personer møtte i forumet som ble avholdt hos LO i Oslos lokaler på Youngstorget
Svein Mortensen arrangerte også et flere dagers program med møter med aktuelle kontakter
samt to oppslag i Klassekampen og Fagbladet med Roni Ben Efrat.

Om den faglige og politiske situasjonen i Tyskland
Doro Zinke som leder for Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Berlin-Brandenburg
var en av 1. Mai appellantene. Under oppholdet innledet hun 2. mai på lunsjmøte hos LO i
Oslo om den aktuelle faglige og politiske situasjonen i Tyskland sett fra Berlin. Fem personer
deltok. Lill Sæther, Olaf Svorstøl, sekretær i utvalget hadde sammen med Roy Pedersen
ansvar for gjesten Doro Zinke som deltok 1. mai
Nestleder i LO i Oslo Kjersti Barsok og Svein Mortensen avholdt informasjonsmøte om norsk
fagbevegelse for en gruppe tilreisende sørkoreanere fra Gyeongsangnam-do Provincial
Government Employee’s Union 30.april

Deltakelse på møter og konferanser/representasjon i 2012:
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Fellesutvalget for Palestina – FuP og Palestinakomiteen
Svein Mortensen og Roy Pedersen deltok på konferansen som ble arrangert 27. september om
Palestinaarbeidet framover. Fagforbundet, El & It Forbundet, Industri Energi,
Fellesorganisasjonen, Norsk Transportarbeiderforbund, LO i Oslo, Handel og Kontor i Norge,
Oslo Grafiske Fagforening, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge stod
bak og Svein Mortensen deltok i forberedelsene
Fellesutvalget for Palestina (FuP):
25.februar var det landsmøtet i FuP. Kjetil Larsen og Janne Hegna representerte LO i Oslo og
stiller i henholdsvis representantskapet og arbeidsutvalget.
Samarbeidskonferansen CTC:
12. april ble vi invitert av LO til den tredje nordiske koordineringskonferanse for
organisasjoner med samarbeid med CTC-Cuba hos LO. Her deltok Svein Mortensen, Janne
Hegna, Olaf Svorstøl og Bjørn Halvorsen
Norges sosiale Forum:
Kjetil Larsen representerte LO i Oslo inn i styret i Norges sosiale forum og avløste Arne
Larsen som var med året før.
Svein Mortensen deltok som møteleder på møte 15. mars i regi av Palestinakomiteen.
Mortensen deltok 19. april i seminar om den bolivarianske revolusjonens framgang som den
Venezuelanske ambassaden arrangerte. Han deltok 8. mai på LAG-seminar om Oslo freedom
forum/Human rights forundation (USA-organisasjon). Videre er det avholdt
informasjonsmøte med Cubas nye ambassadør Maria Esther Fiffe Cabreja.
Uttalelser utvalget har tatt initiativ til
Utover årsmøteuttalelser er dette økt katastrofehjelp til Cuba etter orkanen Sandy samt bedt
om revurdering av nedleggelsen av den norske ambassaden i Venezuela. Se under uttalelser.
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Kulturutvalgets arbeid i 2012
Utvalgets sammensetning oppnevnt på LO i Oslos styremøte 7. juni 2012:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Beate Krogh Løseth
Arild Eriksen
Arne Bernhardsen
Ole Henry Bøe
Kjersti Johansen
Odd Mikkelborg
Marianne Næss
Tom Willy Petterson
Trond Ydersbond
Unni Øgård

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

Ingunn Gjerstad

(Sekretær fra LO i Oslo)

Sammensetningen for første halvår framkommer fremst i beretningen.

Arbeidet i utvalget
Etter styrevedtak i april 2012 er kulturutvalget et rådgivende organ i kulturpolitiske saker
overfor styret i LO i Oslo. Utvalget skal være handlingsrettet med hovedmål å sette kultur og
kulturpolitiske saker på dagsorden innad i fagbevegelsen. Utvalget skal arbeide for kultur som
et inkluderende begrep og en naturlig del av samfunnsutviklingen og arrangere
medlemstilbud. Det er ønskelig at utvalget har medlemmer med kulturell erfaring eller
bakgrunn.
Utvalget har konstituert seg selv med leder og nestleder og i perioden hatt fem utvalgsmøter.
Møtene var 1. februar, 14. mars, 18. april, 4. juni og 16. oktober. 34 saker er behandlet og det
blir fortløpende rapportert til styret gjennom protokoller og muntlig.
Arbeidsgrupper har fulgt opp tiltak mellom møtene, en av disse er sanggruppen.

Sangkvelder
Trond Ydersbond og Arild Eriksen er drivkrefter i at arbeiderbevegelsens rike sangarv blir
kjent for nye generasjoner. Trond Ydersbond står for gitarakkompagnement og Arild Eriksen,
som er pensjonert operasanger, er forsanger. Utvalget har gjennomført en serie sangkvelder
der historiene bak våre arbeidersanger fortelles av professor i historie ved Universitetet i Oslo,
Knut Kjeldstadli. Sanghistorieserien startet i 2011 og i 2012 var det sangkveld 18. april i
Sykehjemsetatens Fagforenings lokaler i Hausmannsgate 6 og 16.oktober i LO i Oslos egne
lokaler i Møllergata 24. Mellom 25 og 35 sangglade har møttes hver gang.
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Ta sangen tilbake
Vi arrangerte også en større allsangkveld 30.april sammen med noen av byens kor og andre
sangglade krefter. For første gang på mange år ønsket vi velkommen til kulturarrangement
kvelden før 1.mai. Arrangementet var åpent for alle, med fri entré i annen etasje på Anker
Hotell i Storgata 55. Fra kl. 18.00 til ca kl. 21.30 ble det anledning til å høre Oslos fremste
arbeiderkor, men først og fremst og mest var det allsang. Knut Kjeldstadli, professor i historie
ved universitetet i Oslo, gav oss bakgrunnen for en del av sangene som synges. Vi takker
Sangløftet, Sosialistisk kor, Oslo arbeidersangerforbund, Christiania Damekor og Damekoret
Tonetreff og øvrige av de 170 frammøtte for et godt samarbeid som gav mersmak. Samme
dag fant den tradisjonsrike sangkvelden i Grorud Samfunnshus sted og det viste seg å være
nok folk til å fylle begge salene med sang.
Odd Mikkelborg deltok på vegne av utvalget i forberedelser til samt holdt appell om parolene
for dagen i Oslo Domkirkes 1. mai arrangement. Andre bidragsytere var AUFs leder, Eskil
Pedersen og Grorud arbeiderkor.

Arbeidermuseumsarbeid
I møtet 4. juni innledet Gro Røde, nyansatt prosjektmedarbeider i arbeidermuseumsarbeidet
som det over i kulturbudsjettet er bevilget 2,5 millioner kroner til. Prosjektet er å etablere en
form for arbeidermuseum som er 8 km langt langs Akerselva der arbeiderleiligheten i
Sagveien 8 er et element.
Andre elementer er samlinger/foredrag om temaer knyttet til historien rundt arbeidet langs
elva, en del som handler om digital framstilling. Røde signaliserte vilje til samarbeid.
Etter møtet med Røde har utvalget engasjert seg videre med Arne Bernhardsen som
kontaktperson mot Arbark og Oslo Bymuseum.
Utvalget arrangerte i november en vellykket studietur til København for å se på
Arbejdermuseet der. Arne Bernhardsen, Beate Krogh Løseth, Tom Willy Petterson og Unni
Øgård deltok og fikk støtte til turen fra sine respektive fagforeninger. Utvalget arrangerte også
et inspirasjonsseminar for interesserte 4. desember der 22 møtte. Ordstyrer og ansvarlig vert
var Arne Bernhardsen. Innledningene ellers var:
Status så langt, hva har vi lært ved Gro Røde, prosjektleder arbeidermuseum ved Oslo
Bymuseum. Vi hørte om Arbeidermuseer og drømmer Norge rundt ved Terje Havrøy, AOF.
Frank Meyer fra Arbeiderbevegelens arkiv innledet om Hva må til for at
arbeider/industrimuseet ved Akerselva skal bli et arbeidermuseum? Hvordan ser
arbeidermuseer i Europa ut nå til dags? Hva vil vi vise fram fra historien og hvordan?
Et annet innspill var Vil ungdom få kunnskap om historia? Hvordan vil vi i så fall få det?
fra LOs ungdomsutvalg i Oslo og Akershus ved Eddie Ingebrigtsen
Øystein Hagen stilte spørsmålet om arbeidermuseum kan brukes til FOU-arbeid.
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De frammøtte fikk også foredraget Drømmen fra Nylands Mekaniske og erfaringer med
historieformidling til ungdom ved professor i historie Knut Kjeldstadli. Det ble servert lunsj
og middag. Deltakerne oppsummerte samlingen som inspirerende, slik den var tenkt.

I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:

14. mars: Foredrag og omvisning i Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark)
Samarbeidet som startet i 2006 med omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek (Arbark) videreføres og om lag 12 interesserte fremmøtte fikk glede av å høre
historiker Ole Morten Rønning snakke om Folkeopplysning i forrige århundre, AOFs historie
og grunnlag. Etter foredraget var det omvisning i arkivet for dem som ville.

22. mars: Teaterkveld ”Forvandlingen” av Kafka på Nationalteateret
Kulturutvalget inviterte til samvær i Speilsalen med servering og kåseri før stykket starter
19.30. Helge Jordheim som er Dr. art. i tysk litteratur fra Universitetet i Oslo kåserte om
Kafka og fikk god dialog med publikum. Pris for billett inkludert matservering og kåseri var
kr. 450,- per person. Stykket handlet om at alle familier har en hemmelighet, om
menneskeverd og om menneskelige relasjoner og vår redsel og avsky for det fremmede. 23
personer deltok på teaterkvelden som ble oppsummert som svært vellykket.

15. november: Teaterkveld på Det norske teateret med musikalen ”Evita”
Kulturutvalget inviterte nok en gang til teateraften med Heidi Gjermundsen Broch i
hovedrollen torsdag 15. november kl. 17.45 på Det norske teatret i Kristian IV’s gate 8. Vi
startet kvelden i Spegelbaren med biffgryte. Ramon Gimenez, fra Argentina, bosatt i Norge
siden 1974 kåserte om Evita Perón og det argentinske samfunnet. 28 personer benyttet seg av
tilbudet om en kulturell helaften for kr 550,- per person.
I tillegg ble det forsøkt iverksatt en omvisning på Rodeløkka, men av ulike grunner ble denne
ikke mulig å gjennomføre. LO i Oslo foreslo Sosialistisk Kor til LOs kulturpris.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning slik det er oppnevnt på LO i Oslos styremøte 68
juni 2012:
Leder:
Nestleder
Medlemmer:

Erik Hagen
Ove Engevik
Synneva Aga
Nils Bull
Gunn Elisabeth Dahl
Bjørn Tore Egeberg
Jokke Fjeldstad
Nils Harnæs
Steinar Hopstad
Frank Lie
Jon S Løken
Geir Mathiessen
Per Ivar Nilsen
Bjørn Olav Nordhaug
Kari Solaas Paulsen
Stig Roger Sjøenden
Petter Vellesen
Wiggo Vinje
Lars Iver Wiig
Rune Aasen

(NNN)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(NJF)
(NJF)
(HK)
(HK)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(Postkom)
(Postkom)
(NTL)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTL)
(Fellesforbundet)
(Fellesforbundet)
(NTF)
(NNN)
(Fagforbundet)

Ingunn Gjerstad

(Sekretær fra LO i Oslo)

Sammensetningen første halvår fremkommer fremst i beretningen.

Arbeidsform
Etter styrevedtak i april 2012 er utvalgets mandat å arbeide utadrettet mot politisk ledelse på
ulike nivå for å fremme LO i Oslos syn i viktige beslutningsprosesser. I samråd med LO i
Oslos ledelse ivaretas kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter når det
gjelder nærings-, byutviklings- og til dels klimaspørsmål. Utvalget må representere bredden i
arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Utvalget har konstituert seg med leder og
nestleder og rapporter til styret ved å framlegge protokoller og muntlig ved leder. Mange
oppgaver involverer tett dialog og praktisk deltakelse fra LO i Oslos leder.
Det er i perioden avholdt 7 ordinære utvalgsmøter, 31. januar, 29. februar, 23. april, 29. mai,
26. september, 30. oktober og 5. desember. I møtene er 50 saker behandlet. Mellom møtene
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møtes arbeidsutvalget ved leder, nestleder og sekretær. Disse gjennomfører enkeltvis og
sammen møter med allierte og andre i konkrete saker, også sammen med LO i Oslos leder.
Utvalget har i samarbeid med sekretariatet besvart fem høringer og gitt andre innspill i form
av innledninger, leserinnlegg og uttalelser. LO i Oslo tar i alle slike høringer mål av oss til å
spille inn helhetlige løsninger som ivaretar befolkningens behov for arbeidsplasser samt
unngå stadige konflikter mellom bolig, næring, transport og miljø.

Allianser
Utvalget inviterer jevnlig innledere både for å orientere oss i aktuelle saker og gi innspill.
Utvalget har ved behov kontakt med relevante stortingspolitikere, bystyremedlemmer og
næringslivsaktører. De tre rødgrønne partiene i bystyret (AP, SV og Rødt) har vært invitert
om byutviklingsspørsmål med vekt på Kommuneplanarbeidet, samt dialog i saker som Huken
Pukkverk og brakkerigger. Stortingspolitikere fra regjeringspartiene er også jevnlige
samtalepartnere i saker som omhandler arbeidstakerrettigheter, transport- og
utdanningsspørsmål. Vi har også jevnlig kontakt med representanter fra Jernbaneverket.
Samarbeidet med NHO Oslo og Akershus har blitt videreført, nå med Nina Solli som
regiondirektør etter at Olaf Stene gikk av i 2011. LO i Oslos leder Roy Pedersen har sammen
med utvalgets sekretær Ingunn Gjerstad hatt to møter med Nina Solli og rådgiver Kristian
Skjølaas. Transportspørsmål knyttet til våre innspill til Nasjonal Transportplan og behovet for
å videreutvikle Alnabruterminalen som landets transportnav for gods på bane er vektlagt.

Viktige oppgaver
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.
Reguleringsplan med konsekvensutredning for del av terminalområdet på Alnabru og
gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur samt reguleringsplanen for Sydhavna kom til vedtak i tråd
med våre målsetninger for et par år siden, men er stadig aktuelle. Også i 2012 ble vi minnet
om at vi aldri kan slippe et tema som kollektivtransport for gods og at Alnabruterminalen
stadig kommer til omkamp. Denne gangen kom arealkonflikten til uttrykk i mediedebatter
utover våren og da statsminister Stoltenberg 28. August i ekstraordinært stortingsmøte om 22.
Julikommisjonen slo fast at politiets nye beredskapssenter skulle plasseres på Alnabru. Dette
er fulgt opp av en bevilgning på kr 10 millioner for utredning i statsbudsjettet for 2013.
LO i Oslo er bekymret over at det til tross for vedtak på nasjonalt nivå (og i inneværende
Nasjonal Transportplan) om å prioritere Alnabruterminalen som Norges viktigste knutepunkt
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som en del av en bærekraftig godsstrategi trekker igangsetting av utvidelsen ut i tid, mens
trafikken bokstavelig talt finner andre veier.
LO i Oslo ser 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.
På nyåret 2012 kom det varsel om at General Electric vil gjennomføre en sterk reduksjon av
forskningsaktiviteten på Storo og la såkalte kontraktsorganisasjoner utøve forskningen. Norge
og Oslo mister dermed et viktig forskningsmiljø i legemiddelsektoren. Fagforeningene og
bedriften har hatt kontakt med næringsdepartementet og politiske miljøer for å redusere de
samfunnsmessige virkningene ved å virkemiddelapparatet (Forskningsrådet, Innovasjon
Norge og SIVA)involvert og leie ut lokalene til beslektet forskning. Saken er ennå ikke
ferdigbehandlet hos politiske myndigheter! LO i Oslo har ikke direkte involvert oss da de
sentrale forbundene (Industri Energi, Tekna, NITO og Negotia) bistår de lokale
fagforeningene. Det er hovedsaklig Tekna og NITOs medlemmer som rammes. LO i Oslo
beklager at nok en større arbeidsplass blir borte.

Brakkerigger
LO i Oslo har også i år fulgt opp de stadig tilbakevendende sakene om mangel på tillatelser og
oppføring av ulovlige brakkerigger. Sakene er fremmet av 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 alle ønsker å få fjernet brakkerigger. Det er også i år avholdt
møter om saken der fagbevegelsen og arbeidsgiversiden har møtt byrådet, uten at dette har
ført fram. Bekymringen fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om at det er vanskelig å
få bygget nok boliger når det ikke er mulig å ha brakkerigger i Oslo virker ikke å slå gjennom
hos bystyrets flertall. Det virker ikke som at byråden erkjenner at kommunen kan tilrettelegge
bedre for å løse problemstillingen.

Faglig klimainitiativ i LO-aktuelt og Klimavalg 2013
LO i Oslos leder Roy Pedersen har sammen med andre sentrale tillitsvalgte tatt til orde for en
klimapolitikk som også retter søkelyset på økonomisk omfordeling. Kronikken forbundslederne i EL & IT-forbundet, Fagforbundet og NTL hadde sammen med LO i Oslos leder stod
i LO-aktuelt 14.september. http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6235517.ece
LO i Oslo har også i styrevedtak våren 2012 tilsluttet oss kampanjen ”Klimavalg 2013” som
den gangen bestod av om lag 30 organisasjoner fra ”Besteforeldreaksjonen via Attac til Natur
og Ungdom. Ved årsskifte er organisasjonen nærmere 45 medlemmer. I tillegg til at Ingunn
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Gjerstad representerer LO i Oslo i arbeidsutvalget deltar Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad i
en undergruppe om et av hovedpunktene i klimavalgs plattform som sammen med
representanter fra forskermiljøer og fagbevegelse lager en håndbok for å skape større
engasjement for klimaarbeidsplasser og grønne arbeidsplasser. Se klimavalg2013.no

Høringsvar/Innspill avgitt i perioden 1.januar til 31.desember 2012
• 12. April: områderegulering for Filipstad, saksnummer 200906549-147, til PBE
• 12. april detaljregulering for Hjortnesterminalen i Filipstadveien 25, saksnummer
201013466-44, til PBE
• 11. juni Planforslag til offentlig ettersyn- Sagveien 21, Sagene. Detaljregulering til
PBE.
• 28. juni: Til samferdselsdepartementet om Nasjonal Transportplan
• 17. september Høringssvar til offentlig ettersyn om forslag til detaljregulering med
konsekvensutredning nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Follobanen 201006489-148
PBE=Plan og Bygningsetaten

Innledere og saker i perioden
31. januar: Arbeidsløsheten og tiltak mot den
Synneva Aga, utvalgsmedlem som arbeider i NAV innledet om arbeidsløshet i Oslo i ulike
grupper og Njål Petter Svensson, NAV, innledet om arbeidsløshet blant unge og tiltak mot
den. Han har arbeidet med feltet siden 1960-årene. Begge innlederne understreket at den beste
forebygging mot arbeidsløshet skjer i arbeidslivet.
31. januar: Yrkesfagene. Evaluering av Samarbeidsavtale om utdanning og
kompetansebygging i Oslo og Akershus.
Egil Mongstad har representert fagbevegelsen i Yrkesopplæringsnemnda de siste tyve årene
og har nettopp gått ut av denne. Han orienterte om bakgrunnen for samarbeidsavtalen som er
til evaluering og foreslo noen tema som LO i Oslo kan spille inn til Utdanningsetaten.
29. februar: Godstrafikk på bane
Leder for Norsk Lokomotivmannsforbund/NLF Rolf Jørgensen, innledet om jernbanesatsing,
hvordan få fortgang i krav om mer gods på bane.
23. april: SVs næringspolitiske og byutviklingspolitiske tanker, innledning ved Ingvild
Reymert, nestleder i SVs bystyregruppe/medlem i byutviklingskomiteen
29. mai: APs næringspolitiske og byutviklingspolitiske tanker.
Innledning ved fraksjonsleder i byutviklingskomiteen Anders Rødberg-Larsen,
Arbeiderpartiets bystyregruppe. Dette var siste innledning i en serie om byutvikling med våre
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samarbeidspartnere. Utvalget startet etter valget 2011, da ved gruppeleder for Rødt i bystyret
Bjørnar Moxnes som innledet om temaet 2.november 2011.
26. september: Roy Pedersen innledet om faglig klimainitiativ i LO-aktuelt og
Klimavalg 2013. Klimavalg 2013 var også tema i utvalgsmøte 5.desember da man vedtok
arbeidsplan for 2013. I dette møtet gjorde utvalget også et intervju med Akers der vi krevde
innfartsparkering for å redusere biltrafikken inn til Oslo.
30. oktober: Visjon 2020, Majorstuen Vel ved Svein Danielsen innledet om ny T-banering 2
der første etappe kant-banens høyt trafikkerte linjer. være å bygge en reiseeffektiv undersjøisk
T-bane Oslo-Fornebu, som kan betjene alle. Utvalget har ved hjelp av egne krefter diskutert
mange små og store saker samt strategeier for 2013 og arbeidsplanen.
Leserinnlegg om utvalgets tema
Her kan nevnes etterlysning av Masterplan/Kommuneplan i Akers Avis 22. august,
boligpolitikk i Dagsavisen 10.april, om helikopterbasen/beredskapssenteret intervju med Fri
Fagbevegelse samt innlegg og intervju i Akers Avis september. Akers Avis trykket artikkel
om innfartsparkering 7.november.

Deltakelse /Representasjon:
Erik Hagen innledet for SVs bystyregruppe om våre næringspolitiske hovedsaker 23. april.
Ove Engevik deltok på Havnemøtet arrangert av Oslo Havn KF 26.april.
Per Ivar Nilsen deltok på visjons- og erfaringskonferansen ”Oslo i vekst” arrangert i
Groruddalen 9. oktober.
Utvalgsmedlemmene Erik Hagen, Per Ivar Nilsen, Jokke Fjeldstad, Ove Engevik og Petter
Vellesen deltok på LO avdelingene i Oslo og Akershus boligpolitiske konferanse 17. oktober
Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad har deltatt i to møter med Kristian Skjølås og Nina Solli i
NHO Oslo og Akershus om næringspolitiske saker.
Ingunn Gjerstad innledet for Oslo Arbeiderparti om Kommuneplanen 3.november
Ingunn Gjerstad deltok i paneldebatt om LO i Oslos engasjement for klimajobber på
Globaliseringskonferansen 3. november.
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Beretning for Studieutvalget 2012
Studieutvalget hadde følgende sammensetning fram til 7. juni 2012:
Leder:
Eva Fandal (NNN)
Nestleder:
Ingrid Hindahl Natvig (NTL)
Medlemmer: Arne Hedemann (HK) (fram til sin død 6. februar)
Svein Frode Pettersbakken (FF)
Torbjørn Brox Webber (HK)
Eirik Kjernli (NNN)
Maja Gregersen (SL)
Åse Holvik (Fagforbundet)
Jon Albert Risahagen (NTL)
Karin Johannessen (tiltredende fra AOF Oslo fram til 18. april da AOF Oslo
ble slått konkurs)
Alexander Kvedalen (sekretær fra LO i Oslo).

LO i Oslos styre oppnevnte følgende til Studieutvalget 7. juni 2012:
Leder:
Eva Fandal (NNN)
Nestleder:
Terje Qvive (FF)
Medlemmer: Ingrid Hindahl Natvig (NTL)
Svein Frode Pettersbakken (FF)
Eirik Kjernli (NNN)
Åse Holvik (Fagforbundet)
Jon Albert Risahagen (NTL)
Laura Lampert Majkus (FF)
Per Morten Bergland (NTL)
Alexander Kvedalen (sekretær fra LO i Oslo).
Fra og med 2012 er Studieutvalgets medlemmer oppnevnt for to år av gangen. Neste gang
Studieutvalget skal oppnevnes blir i 2014.

Studieutvalget har i perioden hatt åtte møter
Utvalget har hatt møter 16. januar, 12. mars, 16. april, 21. mai, 27. august, 17. september, 29.
oktober og 10. desember 2012.
Saker som har vært behandlet på møtene er blant annet planlegging av guidet vandring,
Fagskolen, kurs om hersketeknikker og konfliktforebygging, AOF Oslos konkurs, planlegging
av aktiviteter i 2013 og budsjett for 2013.

Tirsdag 5. juni: Guidet vandring langs Akerselva, fra industri til media
Forfatter og lokalhistoriker Leif Gjerland var guide på Studieutvalgets vandring som gikk fra
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”Nordpolen” ved Bjølsen Valsemølle til Grünerløkka. Temaet for vandringen var fra
industriens framvekst til dagens mediasamfunn. Etterpå ble det en matbit på et av
Grünerløkkas utesteder. Det var med 23 deltakere på vandringen.

Tirsdag 4. september - tirsdag 9. oktober: Fagskolen
Fagskolen er et fagligpolitisk kurstilbud for tillitsvalgte. Tidligere har Fagskolen startet med
et helgekurs på Rjukan, det såkalte Rjukanseminaret, men denne gangen startet kurset med
temakvelder før Rjukanseminaret med krav om deltakelse på temakveldene. Dette var svært
vellykket og flere deltok på temakveldene enn tidligere år.
Det ble avholdt tre temakvelder i LO i Oslos nye møtelokaler i Møllergata 24:
Tirsdag 4. september: Finanskrisa globalt og nasjonalt, hva skjer i Europa, og hvorfor Norge
klarer seg såpass godt. Innleder var økonom, professor og forfatter Erik S. Reinert.
Tirsdag 11. september: Internasjonalt arbeid og situasjonen for fagbevegelsen i Europa.
Innledere var NTLs hovedkasserer Anita Busch og LO i Oslos leder Roy Pedersen.
Tirsdag 9. oktober: Brutalisering av arbeidslivet, sosial dumping og EUs vikarbyrådirektiv.
Innleder var Gerd-Liv Valla.
Selv om temakveldene var en del av Fagskolen har temakveldene også vært åpne for andre
LO-medlemmer. Størst frammøte var det på temakvelden 9. oktober med Gerd-Liv Valla med
34 deltakere.
Det var med til sammen 20 deltakere på Rjukanseminaret som ble avholdt 21. - 23. september
på Gaustablikk høyfjellshotell. Som en del av seminaret var det blant annet omvisning på
Rjukan med buss hvor forfatter og leder av LO i Tinn Helge Songe fortalte om Rjukans
industrihistorie og fagbevegelsens framvekst, besøk på ”det røde bibliotek” som har Europas
tredje største samling med arbeiderlitteratur, og omvisning på Norsk Industriarbeidermuseum.
I løpet av helgen hadde historiker Harald Berntsen flere foredrag om arbeiderbevegelsens
historie.

Onsdag 7. - torsdag 8. november: Kurs om hersketeknikker og
konfliktforebygging
Kurset om hersketeknikker og konfliktforebygging ble holdt på Sørmarka kurs- og
konferansesenter. Det var med 15 deltakere fra fem forbundsområder. Torunn Ødegård, coach
og rådgiver, hadde utarbeidet kursopplegget og fungerte som veileder på kurset som besto av
en kombinasjon av foredrag, diskusjoner og gruppeoppgaver.
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Familie og likestillingsutvalget for Oslo og
Akershus
Utvalget bestod per 31.12.2012 av
Leder:
Inger Helene Vaaten (HK)
Medlemmer: Hulda Møller Larsen HK)
Svein Frode Pettersbakken (FF)
Ove Buvarp (Fagforbundet)
Eva Nordås (FLT
Hilde Myhrer (NFF)
Nina Bergene, Vara (NFF)
Anna Elisabeth Uran(Fagforbundet)
Jan-Erik Wang (NTL)
Taxhidin Asani (HK)
Jagdish Kaur (SL)
Anita Guldahl-vara (FAGF)
Utvalget har i løpet av året hatt 10 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. Utvalget har satt ned en egen gruppe som har jobbet med 3
foredragsmoduler innenfor heltid/deltidsproblematikken, og debattmøter om dette blir
igangsatt neste år.

Nettverk for kvinner
Det har vært gjennomført 7 nettverksmøter dette året. Det møter opp ca 15-25 personer på
møtene hver gang. Nettverket har vært på bedriftsbesøk, hatt temamøter, sommeravslutning
på Sørmarka og julemøte med tema ”Vold mot kvinner” hvor Tove Smådal innledet. Møtet
ble avsluttet med ”julebingo”. 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 som i år var i Spikersuppa, og en stor
LO-seksjon 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.
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Ungdomsutvalget for LO i Oslo og
Akershus
Ungdomsarbeidet i Oslo og Akershus
Ungdomsutvalget bestod pr 31.12.2012 av 20 representanter fra 14 forbund, i tillegg inviteres
10 representanter fra lokalorganisasjoner, politiske ungdomsparti og Norsk Folkehjelp. Eddie
Ingebrigtsen (NTL) ledet utvalget per 31.12.
Det har i 2012 vært avholdt 7 møter og en samling på Hafjell. Ungdomsutvalget dekker både
Oslo og Akershus. Utvalget har hatt to ledere, men siste halvåret bare en leder som har
fungert for begge fylkene. Det har vært god aktivitet i utvalget. Flere forbund har også hatt
god aktivitet.

1. mai arrangementet
Det har blitt avholdt et eget arrangement for ungdom i 11 år. I år ble det solidaritetskonsert
sammen med Norsk Folkehjelp (NF). Det ble samlet inn penger til 1.mai aksjonen til NF.
Evalueringen viser igjen at det er behov for å videreutvikle arrangementet, så på slutten av
2012 satte en gruppe i gang med å planlegge et større arrangement i 2013.

LOs sommerpatrulje i Oslo og Akershus
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26-28. Patruljen besto av ca 90
ungdommer fra ulike forbund. Det ble besøkt nesten 1100 bedrifter i Oslo og Akershus noe
som er ny rekord. Evalueringen fra Sommerpatruljen viser at dette var den beste
sommerpatruljen noen sinne, men at vi fortsatt har noe å gå på. Flere lokalorganisasjoner
deltok også aktivt under Sommerpatruljen, Spesielt LO Nedre-Romerike gjorde en god jobb,
med både organisering og bemanning. Sommerpatruljen viser at antall brudd har økt, spesielt i
Oslo med bruddprosent på godt over 30 %, en økning fra året før. Man må se tallene i
sammenheng med at kursingen for patruljedeltakerne var bedre, så sommerpatruljedeltakerne
var bedre skolert på regelverket om arbeidstid, pausebestemmelser osv. Samarbeidet med
arbeidstilsyn, datatilsyn og skatteetaten fungerte fint, men også her finnes det
forbedringspotensiale. Sommerpatruljeresultatene for Akershus var bedre en Oslo, og viste en
bruddprosent på ca 20%. Vi fikk mye media under sommerpatruljen, både på riksnyheter som
NRK og TV2 og mange Lokalaviser også. Flere politikere deltok under noen av disse
”mediestuntene”

Skoleinformasjon/ besøk:
Det har i 2012 vært avholdt skolebesøk på svært mange av de ca. 70 videregående skolere i
Oslo og Akershus. Flere forbund har også egne skoleinformatører og flere forbund har også
egne kurs for skoleinformatørene. Besøkene har blitt gjennomført i grupper fra 4-400 elever
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på en gang. Det er vanskelig å gi et tall for hvor mange skolebesøk som blir foretatt av LO Og
forbundene, men anslagsvis har ca 5000 elever fått besøk.

Samarbeid med andre organisasjoner
Ungdomssekretærene har et samarbeid med NAV om skolering av ungdom med
prosjektnavnet Ny sjanse for ungdom. Det er etablert er godt samarbeid med Norsk
folkehjelp. Ungdomspartiene AUF, SU og Rødt møter med faste representanter i
ungdomsutvalgsmøtene. I tillegg så har vi hatt Framfylkingen på tema under utvalgsmøtene
og Kurt Franzen (generalsekretær) har også møtt på ett av møtene.

LO studentservice på høgskolene og universitet
Det har i 2012 vært høy aktivitet på flere utdanningsinstitusjoner, Vi har særlig hatt fokus på
litt mindre forbund for å støtte opp om studentarbeidet. Det har anslagsvis vært gjennomført
over 150 stander på ulike skoler. Høgskolen i Oslo og Akershus (som består av mange
studiesteder), Universitetet i Oslo, Norges musikkhøyskole, universitetet på Ås og fagskolen i
Oslo er steder som det har vært et jevnt arbeid på. I tillegg kommer det en del mindre skoler.
Studentarbeid har vært et prioritert område noe som har ført til en god medlemsvekst blant
flere forbund.

Samarbeid med lokalorganisasjonene
Utvalgsleder og ungdomssekretærene har deltatt på styremøter i regi av LO i Oslo. Det har
også vært god kontakt med flere av lokalorganisasjonene i Akershus. Ungdomstillitsvalgte i
Lokalorganisasjonene har blitt invitert med på ungdomsutvalgsmøtene.

Oppsummering ungdom
Det har vært høy aktivitet i 2012, det har vært gjennomført egne kurs om norsk arbeidsliv og
rettigheter og plikter for svensk ungdom, julepatrulje, lærlingepatruljer, rekrutteringsuke,
Øyafestivalen, ungdomssekretærsamlinger, ulike foredrag, skolering, to store
utdanningsmesser, en del ungt entreprenørskap jury arbeid, et eget LO favørkurs, mange
møter med forbund og foreninger, møter med tilsyn og etater og mange andre mindre
aktiviteter. Siden vi er to ungdomssekretærer i et område med 1,3 millioner innbyggere har
aktiviteten i noen tilfeller vært veldig krevende. Et høyt fokus på studentarbeid tar også bort
ressurser fra andre aktiviteter, noe som vi håper man kan løse i fremtiden.
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Uttalelser vedtatt i perioden
Tariffoppgjøret 2012: Lønn og faglige rettigheter
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskap 23. januar 2012
Norske lønninger er ikke årsak til EUs krise. Det er ikke faglig solidaritet å la vanlige folk
betale regninga. Tariffoppgjør dreier seg om rettferdig fordeling av verdiskapningen,
kompensasjon for prisøkning, ekstra lønnskrav for de lavlønte og fortsatt kamp for likelønn.
De ansattes andel av verdiskapningen i Norge har de siste årene vært synkende.
LO i Oslo støtter krav om at årets oppgjør må gi økt kjøpekraft for dem med lave og middels
inntekter. Det generelle tillegget må være et kronetillegg og ikke gis prosentvis. Sentrale
tillegg skal ikke kunne forhandles bort lokalt.
Det må gis et ekstra lavlønnstillegg med en innretning som sikrer de lavlønte uavhengig av
bransjegjennomsnitt. For å motvirke økte lønnsforskjeller og sikre ei lønn å leve av må
tariffavtalenes minstelønnssatser heves.
Regjeringen må bidra med en likelønnspott i offentlig sektor der partene forhandler om
fordelingen. Utdanning må kompenseres både i privat og offentlig sektor.
LO i Oslo mener at denne innretningen på tariffoppgjøret bidrar til å styrke innenlands
etterspørsel.
Vi kan konstatere at det nok en gang ikke mangler moralske oppfordringer om at ledere må
vise måtehold angående egne lønninger og bonuser. Det kan også nok en gang konstateres at
ord ikke blir til handling. For å redusere forskjellsutviklingen mellom vanlige lønninger og
lederlønninger oppfordrer LO i Oslo regjeringen til å øke arbeidsgiveravgiften på høye
lønninger (over 16 G) og øke skatten på kapitalinntekter ved å innføre progressiv formueskatt
og økt skatt på aksjeutbytte.
Vi opplever at relativt færre er fast ansatt på heltid og med ordnede lønns- og arbeidsvilkår.
Dette skyldes omorganisering av arbeidslivet med konkurranseutsetting, privatisering, økt
stress, midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft.
LO i Oslo støtter krav om at vikarer og innleid arbeidskraft må sikres like vilkår, ved at det i
årets tariffoppgjør reises krav om at disse omfattes av avtalenes omfangsbestemmelser.
Det er uakseptabelt å svekke lov- og avtaleverk, spesielt som følge av EU direktiv. LO i
Oslo støtter krav om veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Arbeiderpartiets stortingsgruppe kan
ved å endre holdning til vikarbyrådirektivet bidra til opprettholdelse av faste ansettelser og
motvirke NHOs motstand mot styrking av tariffavtalenes omfangsbestemmelser. Kampen for
like rettigheter mellom faste ansatte og innleide må tas uansett.
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Den rødgrønne regjeringen må i tariffåret innføre økte faglige rettigheter samt tiltak for å
sikre sysselsetting for å motvirke virkningene av EU krisa.
Offentlig forbruk må øke minst like mye som det private forbruket. Grunnbemanningen
spesielt i helse- og omsorgssektoren må økes slik at ansatte i offentlig sektor lettere kan jobbe
heltid. Stortingsbehandlingen av arbeidslivsmeldinga må innfri kravet om en lovfestet rett til
heltid for dem som ønsker det.
LO i Oslo støtter tiltak mot sosial dumping som brer seg til stadig flere bransjer. Dette
inkluderer også de framlagte forslag til likebehandling i Arbeidsmiljøloven. Vi krever nye
tiltak ut over de som allerede er lansert: Enklere allmenngjøring der dokumentasjonskravet
fjernes uten at dette må være en del av selve tarifforhandlingene.
Fagforeninger må få søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser, samt at
ansatte i leiefirma sikres fast ansettelse med garantilønn mellom oppdragene.
LO i Oslo støtter krav om at årets tariffoppgjør gjennomføres forbundsvist med
overenskomstvise uravstemninger og der tariffperioden er toårig. Lønn og faglige rettigheter
må forsvares ved årets tariffoppgjør, om nødvendig med streik.

Asylsøkere må få arbeidstillatelse
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos årsmøte 26. mars 2012
Årsmøtet i LO i Oslo mener at både asylsøkere og arbeidsinnvandrere må få tilbud om gratis
norskopplæring. Asylsøkere må få arbeids- og oppholdstillatelse dersom svaret på søknaden
eller eventuell hjemsendelse drøyer mer enn tre år. Midlertidig arbeidstillatelse gis fra første
dag.

Steng Guantanamo  Norge må ta ansvar
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos årsmøte 26. mars 2012
I år er det 10 år siden USA åpnet sitt fengsel på Guantanamo-basen på Cuba. Av over 700
fanger fra Afghanistankrigen er det fremdeles 171 igjen. I dette fengselet har folk vært
internert uten lov og dom. Vitner og løslatte fanger kan fortelle om tortur og andre brudd på
menneskerettighetene. Ingen av de fangene som har blitt sluppet ut har seinere blitt tiltalt for
noe. USA er med dette ingen fullverdig rettstat.
Barack Obama lovte ved sin tiltredelse som president å stenge fengselet på Guantanamo –
basen. Den er fremdeles i drift.
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Norge er også involvert i saken ved at Aker Kværner var med å bygge og drifte anlegget fram
til for få år siden. Staten sitter på store eierandeler i Aker Kværner. Flyene som har fraktet
fanger fra Afghanistan og til CIA sine fengsler rundt omkring i verden, blant annet til
Guantanamo, har mellomlandet på norske flyplasser og brukt norsk luftrom. På tross av dette
har verken Stoltenberg eller Bondevik som norske statsministere tatt saken opp med
amerikanske myndigheter under samtaler eller statsbesøk. Norske myndigheter har ikke stilt
noen spørsmål til amerikanerne, selv etter at disse flygningene ble kjent gjennom den
offentlige debatten.
LO i Oslo ber regjeringen om svar på følgende:
• Hva er fakta om CIAs flygninger på og i norsk territorium?
• Hva vet norske myndigheter om virksomheten på Guantanamo?
Norske myndigheter må umiddelbart kreve at fengselet på Guantanamo blir avviklet.

Gjør bolig tilgjengelig for alle  bryt med markedstvangen
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos årsmøte 26. mars 2012
Boligbyggingen er markedsstyrt der boligpolitikk er fraværende. I praksis bygges det for de
rike eller for de som allerede har bolig og ikke for vanlig boligsøkende.
Boliger er varer som ikke alle fritt kan omsettes på et marked dersom de skal bli tilgjengelig
for alle. Normalt er utbygger og selger den samme. Disse selger i realiteten boligen før den
bygges samtidig som det skjer en prisøkning i selve byggeperioden. Dermed åpnes det opp for
spekulasjon og utbygging der det lønner seg mest. Behovet i Osloregionen er større enn
tilbudet slik at utbyggere kan beregne en forventet prisstigning. Konsekvensen er boligpriser
som er langt høyere enn byggekostnadene. Dette kan fortsette inntil at prisene stiger til kun et
fåtall har råd til å kjøpe og byggingen stopper opp. Skjer sistnevnte blir bygningsarbeideren
og andre i byggebransjen permittert og oppsagt.
Oslo og Akershus er et spesielt pressområde der befolkningen antas å øke med flere hundre
tusen. Dette vil skape et forsterket prispress, stille ekstra store krav til nye arbeidsplasser,
servicetilbud og kollektiv trafikkløsninger. Dette tilsier at regjering og storting vedtar tiltak
for å forhindre at prognosene slår helt til.
En styrt utvikling vil det uansett være behov for. Nye byggeklare tomter må utvikles. Rundt
trafikknutepunkter må det etableres bolig, arbeidsplasser, service- og fritidstilbud for å
redusere transportbehovet samt å ivareta helse og miljø.
Et eksempel på det motsatte er Fornebu-utbyggingen. Bærum kommune vedtok å bygge færre
boliger enn mulig fordi man helst ikke vil vokse.
Statlige myndigheter må i pressområder få mulighet til å pålegge både bygging og fortetting, i
bytte med at Husbanken kraftig styrkes for å gjennomføre den nødvendige boligsatsingen.
50

Kommunene må bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger samtidig som disse lovreguleres.
En idé er at boligbyggelagene pålegges å avsette en andel av nye boliger til nøktern standard,
som bygges til lav rente og omsettes ut fra kostnadspris og indeksregulering.
Oslo kommune må endre boligpolitikken fra spekulasjon til produksjon, blant annet ved å
satse på nødvendig vedlikehold av egne boliger og ikke planlegge for 216 millioner i
aksjeutbytte som i år.
Kommunen vil framstå som studenthovedstaden, men følger ikke opp med boligpolitiske
tiltak. Billige tomter må frigis til Studentsamskipnaden og kommunen må i dialog med
brukerne avklare hvor og hvordan man kan bygge flere studentboliger.
Myndighetene har høynet egenkapitalkravet fra 10 til 15%. Dette høyner terskelen for
førstegangsetablerende og utelukker dermed mange fra å kunne eie sin egen bolig. Dagens
fradragsordning for boligrenter er en subsidiering til de dyreste boligene og dermed de rike. I
tillegg utnyttes eiendom til å spekulere opp boligkostnadene. Vi krever at det gamle
egenkapitalkravet gjeninnføres, at det innføres et tak på rentefradrag for lån, for eksempel på
to millioner per person og at eiendomsskatt innføres.

Mer gods fra vei til bane  nei til helikopterbase på Alnabru
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos årsmøte 26. mars 2012
Årsmøte i LO i Oslo støtter planene om et beredskapssenter for politiet, men går imot et
forslag om å legge basen på jernbaneområdet ved Alnabru.
Områdene rundt jernbaneverkstedet på Grorud og hele Alnabruterminalen er regulert til
jernbaneformål og trengs til det.
Dagens jernbaneverksteder og hensettingsplasser for tog er maksimalt utnyttet og det mangler
arealer for å møte den planlagte og nødvendige økningen i togtrafikken.
Realiseres planene om beredskapssenter med helikopterbase på Alnabru vil det bidra til at
jernbanen må skaffe seg arealer så langt ut som Ås i Akershus, med tilhørende tomtogkjøring
og enorme kostnader.
Oslos rødgrønne partier har alle svart ja på vårt valgkampspørsmål om å flytte godstrafikk fra
vei til bane ved å videreutvikle Alnabruterminalen. Vi krever at det også blir politisk praksis.
Norsk Transportplan (NTP) går inn for at terminalen skal utbygges. Årsmøte i LO i Oslo
støtter dette og krever at planen realiseres. Dette gir både økt miljøvennlig transport og en
sikring av arbeidsplasser i Groruddalen.
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Arbeidslivet må ut av EØS
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskapsmøte 24. september 2012
Kampen mot EUs vikarbyrådirektiv endte med at LO, YS og Unio krevde bruk av
reservasjonsretten (vetoretten) slik EØS-avtalen gir åpning for. Dette var samtidig et krav om
at Brüssel ikke har noe med å overprøve norsk lov- og avtaleverk. Arbeiderpartiet valgte å se
bort fra dette og sikret stortingsflertall for direktivet sammen med de borgerlige partiene.
Dette til tross for at EFTA og EU-domstolen har avsagt flere dommer som har innskrenket
faglige rettigheter.
EUs liberalistiske kurs kommer klart til uttrykk ved dagens kriseløsninger. Resultatet er 25
millioner arbeidsløse med en dramatisk høy ungdomsledighet, kutt i pensjoner og andre
velferdsordninger, angrep på faglige rettigheter som lønnsnedslag, tilsidesetting av
tariffavtaler og svekking av oppsigelsesvernet. EUs utvikling har dramatisk endret
styrkeforholdet i fagbevegelsens disfavør.
Folkevalgte regjeringer dikteres av EU, pengefondet (IMF) og den europeiske sentralbanken
(ESB) med utgangspunkt i blant annet grunnlovstraktaten og finans- og stabilitetspakten.
Dette er en undergraving av demokratiet og en dramatisk høyredreining. Det er beklagelig at
EUs sosialdemokratiske partier i hovedsak har stemt for denne utviklingen og at man spesielt
i Hellas, Portugal og Spania har deltatt aktivt for å gjennomføre EUs dikterte politikk.
For norsk fagbevegelse er det avgjørende både å hindre at EUs kriseløsninger innføres i
Norge og at nye EU-direktiv og domstolsavgjørelser fører til en negativ utvikling av
arbeidslivet og en svekkelse av fagbevegelsens forhandlingsposisjon. Spesielt viktig er det å
sikre faste ansettelser på heltid, hindre bruk av fleksible arbeidstidsordninger på arbeidsgivers
premisser, samt tiltak som forhindrer en stor lavlønnssektor og der folk ikke kan leve av egen
inntekt.
EØS-avtalen framstår mer og mer som en utfordring for fagbevegelsen. NHO og høyresida
må forhindres i å kunne bruke avtalen til å forverre lønns- og arbeidsvilkår. Det må skapes en
forståelse i Arbeiderpartiet for å endre EØS-kurs.

LO i Oslo krever:
At regjeringen stanser innføring av nye direktiv og EU-vedtak som undergraver
velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk eller som begrenser mulighetene for nasjonal
lovgivning i arbeidslivet.
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At norske myndigheter i løpet av kommende stortingsperiode krever overfor EU at
arbeidslivet tas ut av EØS-avtalen, slik at det ikke kan gripes inn mot norsk lov- og avtaleverk
av betydning for ansattes rettigheter i arbeidslivet.
LO i Oslo mener handelsavtaleordninger med EU er et mål. Basert på den tidligere
handelsavtalen vil det fortsatt være tollfrihet for alle industrivarer (EØS-avtalens artikkel
120). Handelsavtaler kan lettere sikre folkevalgt styring, velferdsordninger, gjenreisning av
sosial boligbygging, miljøvennlig reindustrialisering og faglige rettigheter.

Viktige seire, men ikke fornøyd
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskapsmøte 26. november 2012
Kampen mot EUs vikarbyrådirektiv endte med at LO, YS og Unio krevde bruk av
reservasjonsretten (vetoretten) slik EØS-avtalen gir åpning for. Dette var samtidig et krav om
at Bryssel ikke har noe med å overprøve norsk lov- og avtaleverk. Arbeiderpartiet valgte å se
bort fra dette og sikret stortingsflertall for direktivet sammen med de borgerlige partiene.
Dette til tross for at EFTA og EU-domstolen har avsagt flere dommer som har innskrenket
faglige rettigheter.
EUs liberalistiske kurs kommer klart til uttrykk ved dagens kriseløsninger. Resultatet er 25
millioner arbeidsløse med en dramatisk høy ungdomsledighet, kutt i pensjoner og andre
velferdsordninger, angrep på faglige rettigheter som lønnsnedslag, tilsidesetting av
tariffavtaler og svekking av oppsigelsesvernet. EUs utvikling har dramatisk endret
styrkeforholdet i fagbevegelsens disfavør.
Folkevalgte regjeringer dikteres av EU, pengefondet (IMF) og den europeiske sentralbanken
(ESB) med utgangspunkt i blant annet grunnlovstraktaten og finans- og stabilitetspakten.
Dette er en undergraving av demokratiet og en dramatisk høyredreining. Det er beklagelig at
EUs sosialdemokratiske partier i hovedsak har stemt for denne utviklingen og at man spesielt
i Hellas, Portugal og Spania har deltatt aktivt for å gjennomføre EUs dikterte politikk.
For norsk fagbevegelse er det avgjørende både å hindre at EUs kriseløsninger innføres i
Norge og at nye EU-direktiv og domstolsavgjørelser fører til en negativ utvikling av
arbeidslivet og en svekkelse av fagbevegelsens forhandlingsposisjon. Spesielt viktig er det å
sikre faste ansettelser på heltid, hindre bruk av fleksible arbeidstidsordninger på arbeidsgivers
premisser, samt tiltak som forhindrer en stor lavlønnssektor og der folk ikke kan leve av egen
inntekt.
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EØS-avtalen framstår mer og mer som en utfordring for fagbevegelsen. NHO og høyresida
må forhindres i å kunne bruke avtalen til å forverre lønns- og arbeidsvilkår. Det må skapes en
forståelse i Arbeiderpartiet for å endre EØS-kurs.
LO i Oslo krever:
At regjeringen stanser innføring av nye direktiv og EU-vedtak som undergraver
velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk eller som begrenser mulighetene for nasjonal
lovgivning i arbeidslivet.
At norske myndigheter i løpet av kommende stortingsperiode krever overfor EU at
arbeidslivet tas ut av EØS-avtalen, slik at det ikke kan gripes inn mot norsk lov- og avtaleverk
av betydning for ansattes rettigheter i arbeidslivet.
LO i Oslo mener handelsavtaleordninger med EU er et mål. Basert på den tidligere
handelsavtalen vil det fortsatt være tollfrihet for alle industrivarer (EØS-avtalens artikkel
120). Handelsavtaler kan lettere sikre folkevalgt styring, velferdsordninger, gjenreisning av
sosial boligbygging, miljøvennlig reindustrialisering og faglige rettigheter.

Uttalelse ovenfor regjering og storting om utvidet bevilgning til Cuba etter
orkanen Sandy som ble sendt 29. november;
LO i Oslo har mottatt rapporter om situasjonen på Cuba. Landet ble hardt rammet av orkanen
Sandy, den verste på 50 år. Cuba har et svært godt system for varsling og evakuering som
sparer menneskeliv, men denne gangen er flere personer omkommet i byene Santiago og
Holguín og store områder er rammet av strømbrudd og brudte telefonlinjer. 211 000 boliger er
berørt. Anslagene på materielle skader er enorme.
LO i Oslo har gjennom en årrekke hatt et nært samarbeid med vår søsterorganisasjon CTC
Havanna og besøkte landet i oktober. Våre venner forteller at det for første gang samles inn
utstyr i Havanna for å sende til de rammede distriktene. Det trengs mat, hygieneartikler,
kjøkkenutstyr, penger og bygningsartikler.
LO i Oslo konstaterer at regjeringen har bevilget kr 15 millioner samlet til Haiti og Cuba.
Dette er en god begynnelse, men vi ber om at en øker disse bevilgningene til nødhjelp og
gjenoppbygging. Cuba har vært sterkt rammet av orkaner de senere årene og hatt store
kostnader til gjenoppbygging, noe som preger økonomien. Vi håper Norge kan ta dette
initiativet i solidaritet med det hardt rammede cubanske folket.

Uttalelse ovenfor regjering og storting om at det var uklokt å nedlegge
Norges ambassade i Caracas, Venezuela, sendt 12.desember.
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Den norske regjeringen har besluttet å nedlegge den norske ambassaden i Venezuela.
I nyheten om dette sier Utenriksministeren følgende:
På bakgrunn av utviklingen i regionen, både politisk og økonomisk, og sikkerhetssituasjonen i
Venezuela er det besluttet å legge ned ambassaden i Caracas (Venezuela) og gjenopprette
ambassade i Bogotá (Colombia). Colombia er en økonomi i rask vekst og den colombianske
regjeringen fører en aktiv reformpolitikk. Norge har i en årrekke engasjert seg i freds- og
forsoningstiltak knyttet til den interne konflikten i Colombia og har også en betydelig
humanitær innsats i landet. I tillegg har flere norske organisasjoner omfattende aktivitet i
landet.
LO i Oslo vil ikke vurdere opprettelsen av norsk ambassade i Bogotá, Colombia, kun
nedleggelsen av ambassaden i Caracas.
Venezuela har i dag en sentral plass i all sør- og latinamerikansk samarbeid. Colombia er en
økonomi i rask vekst, men den økonomiske veksten i Venezuela fra 2004-2012 har vært
dobbelt så stor som Colombias. Slik at dette argumentet faller på sin egen urimelighet.
LO i Oslo mener at med den sentrale plassen Venezuela i dag har i Latin-Amerika er det
ingen grunn til å stenge representasjon som ble vedtatt oppgradert til ambassade i 1962, og
som ble gjennomført i 1968. Vi har derfor bedt utenriksministeren, stortingets forsvars- og
utenrikskomite, de rødgrønne partigruppene og LO medvirke til at beslutningen revurderes.
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Hva vi krever og hva vi mener – 1. mai 2012
1) Trygghet i hverdagen – avvis arbeidsgivernes, høyresidas og EUs angrep på
vårerettigheter
Arbeidsgiverorganisasjoner som Virke, Spekter og NHO vil ha flere lausarbeidere.
Derfor er de for og vi imot EUs vikarbyrådirektiv. Vi vil ikke ha sosial dumping som brer
seg til stadig flere bransjer. Årets tariffoppgjør blir viktig for både lønn og faglige
rettigheter, der spesielt de innleides lønns- og arbeidsvilkår må sikres. Arbeidsmiljøloven
er en vernelov som skal hindre utnytting fra arbeidsgiver og unngå at arbeidsfolk driver
rovdrift på seg sjøl. Svekkes eller fleksibiliseres bestemmelsene om fast ansettelse og
normalarbeidsdag, slik høyresida vil, endres styrkeforholdet til arbeidsgivers fordel. Den
rødgrønne regjeringen må endre loven: Fagforeninger må få søksmålsrett ved brudd på
bestemmelsene om faste ansettelser og ulovlig innleie av arbeidskraft. Ansatte i leiefirma
må sikres garantilønn mellom oppdragene.
2) La finanskapitalen betale for krisa – ikke Europas arbeidere
Kapitalkreftenes dominerende posisjon gjør at EU i dag framstår som det fremste redskap
for å undergrave fagbevegelsen og faglige rettigheter i Europa. EUs markedsfriheter og
konkurranselovgivning er gitt forrang framfor nasjonalt lov- og avtaleverk, noe som er
uakseptabelt. Norsk fagbevegelse må stå sammen mot markedskreftene og avvise at EU
kan tvinge fram forverring av våre lønns- og arbeidsvilkår. Skatteparadis må bekjempes
og det må innføres skatt på finanstransaksjoner. Alternativer til dagens EØS-avtale må
fremmes.
3) Lovfestet rett til heltid – handling NÅ!
Andelen av ansatte som er på deltid og som ønsker heltid er rundt 70000. Deltid rammer
spesielt ungdom og kvinner. Spørsmålet har vært drøftet og utredet lenge nok. Nå trengs
handling: Deltidsansatte må sikres fortrinnsrett til utvidede og nye stillinger de er
kvalifisert for, uten at arbeidsgiver kan avise dette ved å skylde på ulempe for bedriften.
Der reell arbeidstid er lengre enn avtalt stillingsbrøk, må førstnevnte sikres snarest mulig
etter ansettelse.
4) Ja til mangfold – nei til intoleranse og rasisme
Det nyfascistiske attentatet 22. juli må aldri glemmes. Dette var et angrep på demokratiet,
arbeiderbevegelsen og venstresida. Ingen støtter terroristens handlinger, men altfor
mange støtter de samme ideene og fordommene. Usannheter om innvandring må
tilbakevises samtidig som utfordringene diskuteres. LO i Oslo støtter politikere som sier
de går inn for åpenhet, mer demokrati og humanitet. Både asylsøkere og
arbeidsinnvandrere må få tilbud om gratis norskopplæring. Asylsøkere må få arbeids- og
oppholdstillatelse dersom søknaden eller eventuell hjemsendelse drøyer mer enn tre år.
Midlertidig arbeidstillatelse gis fra første dag. Vi må bekjempe at innvandrere får avslag
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på jobbsøknader fordi de ikke har rotnorske navn og vi må slåss for at ansatte skal ha like
lønns- og arbeidsvilkår.
5) Høyre, Venstre og KrF skaper forskjellsOslo!
Oslos høyreside vil at markedet skal bestemme mer og mer på bekostning av de
folkevalgtes innflytelse og rettigheter som omfatter alle. Derfor er det i flere år kuttet i
både bydelsbudsjett og skolebudsjett, noe Arbeiderpartiet, SV og Rødt har stemt imot.
Gode barnehager og bemanning henger sammen. Avtalen som styrer krav til antall
ansatte per barn er nå sagt opp av Oslo kommune. Skolen får flere elever uten at antall
lærere øker tilsvarende. Samtidig går en økende del av lærernes tid med til testing og
måling. Man blir ikke bedre av og testes, ei heller lengre av å bli målt. Bestemor settes på
anbud med stoppeklokkeomsorg, kontroll og sosial dumping som konekvens. H/V/KrFbyrådet vil med støtte fra Frp ha økte forskjeller og bidrar til manglende integrering med
lavere levealder og større fattigdom på østkanten enn på vestkanten. Klasseforskjellene
kommer til syne allerede i barnehagen, i skolen og ved bruk av aktivitetsskolen (SFO).
LO i Oslo går inn for trinnvis innføring av både gratis barnehage for alle fire- og
femåringer og gratis SFO.
6) Stopp bolighaiene – bygg profittfrie utleieboliger
Boligbyggingen i Oslo er markedsstyrt der det bygges for de som er rikinger eller
allerede har bolig og ikke for vanlig boligsøkende. Fjordbyen er et eksempel. Både Oslo
og Akershus forventer en kraftig befolkningsvekst. Dette, sammen med at boligbygger og
boligselger ofte er de samme, fører til at boligprisene øker helt til at det blir for få kjøpere
og vi får boligkrise. Skal forholdene endres må markedstvangen motvirkes. Slik tenker
ikke H/V/KrFbyrådet som i stedet for nødvendig vedlikehold av kommunale boliger,
planlegger å ta ut 216 millioner kroner i aksjeutbytte. Som en start på en annerledes
boligpolitikk går LO i Oslo inn for at kommunen bygger ikke-kommersielle utleieboliger
til kostnadspris.
7) Mer til velferd – offentlig sektor må være profittfri sone
Vi trenger like offentlig tilbud over hele landet. Det krever økte ressurser med satsing på
egne ansatte. LO i Oslo er imot anbud og privatisering fordi det betyr at ansatte skal
konkurrere med hverandre om lønns- og arbeidsvilkår. I flere år har offentlig sektor blitt
omorganisert for å ligne privat sektor. Resultatet er sykehuskrise, NAV-problemer og
politisk avmakt. Dette øker forskjellsnorge samtidig som private selskaper får sugerør i
kommunekassene. Privat forbruk har økt 50 % mer enn det offentlige de siste 20-årene og
norske kommuners gjeld er firedoblet siden 2002. Den rødgrønne regjeringen har økt de
offentlige budsjettene, men legger opp til at det private forbruket fortsatt skal øke enda
mer. Fortsetter dette vil det førte til ytterligere konkurranseutsetting og privatisering i
kommune-Norge.
8) Norge må ta miljøansvar – bruk milliarder
Kjøp av miljøkvoter og CO2 fangst er ikke en langsiktig løsning for miljø og bærekraftig
utvikling. Norges utslipp må reduseres og forbruksmønsteret endres. Det må satses
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betydelig mer på forskning og utvikling, fornybar energi og ny miljøvennlig industri.
Dagens industri er basert på vannkraft, olje og gass. Miljøvennlig energi må være en del
av en reindustrialisering. Samtidig viser salg av Elkem og nedleggelse av Follum at det
trengs et statlig milliardfond for langsiktig eierskap, omstilling og skaping av nye
arbeidsplasser.
9) Norske soldater ut av Afghanistan – nei til angrepskrig
Norge har brukt et titalls milliarder på krigen i Afghanistan. Vestlige lands krigføring
oppsummeres av flere som feilslått. Varig fred, utvikling og et begynnende demokrati,
krever at afghanerne får utdanning, arbeid, rettigheter og velferdsordninger. Utenlandske
styrker må ut for å åpne opp for en politisk løsning. Norge må trekke soldatene ut av
Afghanistan innen utgangen av denne stortingsperioden. LO i Oslo er imot NATOs Out
of area-strategi slik vi så det i Libya. Vi kan verken støtte eller bidra til kriger for å sikre
vestlige kapitalinteresser og tilgangen til naturressurser.
10) Fritt Palestina – boikott Israel
Mer enn 150 land har anerkjent Palestina og landet er blitt medlem av FNs organisasjon
for utdanning – UNESCO. Det hindrer ikke at israelske myndigheter med støtte fra USA,
og i strid med FN-vedtak, kan fortsette sin rasistiske politikk med okkupasjon av
Palestina, ulovlige bosettinger og daglig trakassering av palestinere. Alle land som mener
noe med en rettferdig verden må øke presset på israelske myndigheter. LO i Oslo krever
at salg og kjøp av våpen med Israel opphører og at Norge tar initiativ til en økonomisk
boikott. Oljefondet må ikke investere i israelske virksomheter. En mulig iransk
atombombe brukes av Israel som en begrunnelse for et militært angrep. Dette må avvises.
Det kan bety ny krig i Midtøsten. Området må bli en atomvåpenfri sone som også
inkluderer Israel. Målet er et totalforbud mot atomvåpen.
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