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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1.
januar til 31. desember 2014. Kristiania Faglige samorganisasjon ble stiftet av fagforeningene
i Kristiania i generalforsamling 9. februar 1920 av 46 fagforeninger med 19 000 medlemmer
og har eksistert i 95 år den 9. februar 2015 under ulike navn.
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
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 Bistå forbundsområder og fagforeninger ved utforming av pressemeldinger og
journalistkontakt, samfunnskontakt og informere om vedtak fattet i LO sentralt
 I forståelse med forbundsområdene å gi fagforeningene råd ved forhandlinger og
medvirke til opprettelse av tariffavtaler
 Legge grunnlag for medlemsrekruttering, spesielt blant ungdom, skoleelever og
studenter
 Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter
 Fremme forslag til representanter, samordne og fremme forslag til LOs kongress
 Engasjere seg i internasjonalt arbeid. Gi generell opplysning om kollektive
forsikringsordninger.
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Lederens tilbakeblikk på året 2014
LO i Oslo har ifølge vedtektene som hovedoppgave å samordne fagforeningenes faglige og
politiske virksomhet. Vi er partipolitisk uavhengige, men ikke politisk nøytrale og skal være
en selvstendig kraft på venstresida. Styret og utvalgene har egne arbeidsplaner med prioriterte
oppgaver. Representantskapet har vedtatt kommunevalgplattform, opplegget for 1.mai og
uttalelser som er bindende for vår virksomhet.
Høyre og Frp er i regjering. Uten støtte fra Venstre og KrF ville det ikke vært mulig å ta fra de
arbeidsløse feriepengene, foreta kutt i uføretrygden og fremme forslag til forverring av
arbeidsmiljøloven og endre lov om permitteringer slik at flere mister jobben.
Det var derfor gledelig at vi den 19. juni og med 8 dagers frist, klarte å samle rundt 80 faner
fra flere byer til en protest mot forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven. En rekke
forbundsledere holdt appeller mot Robert Erikssons (Frp) forslag. Protestene ble videreført
med den politiske streiken 23. september, der 63 faner og 2500 deltok ved markeringen på
Youngstorget. Nok en gang stilte forbundsledere opp. Det samme gjorde osloorganisasjonene
av Norsk Sykepleierforbund og Norges Handikapforbund. Målet med disse aktivitetene var å
synliggjøre alvoret i forverring av arbeidsmiljøloven og å få fram behovet for en brei og
landsomfattende protest.
Høyre og Frp støttet av det borgerlige flertallet gjennomfører en taktskifte for en nyliberal
omforming av Norge. Det har ikke folkeflertallets støtte. Vi vil at ulike organisasjoner,
bevegelser og partier skal bidra til at den sittende regjering får en så kort levetid som mulig.
Regjeringas politikk må ses i forhold til oppløsningstendensene av det organiserte
arbeidslivet. Tariffavtalene presses og undergraves av sosial dumping, arbeidslivskriminalitet
og uorganiserte forhold som utnyttes av mer aggressive arbeidsgivere. Et eksempel på dette er
krav om tariffavtale ved Design Forum, der Handel og Kontor og vi tapte.
Denne prosessen vinner gjenklang i økende grad fra arbeidsgiverorganisasjoner som NHO,
Virke og KS. Et eksempel på dette er KS sitt angrep på lærernes tariffbestemmelser om
arbeidstid. Et annet er NHO Logistikk og Transports angrep på bryggesjauernes tariffavtale i
Oslo, attpåtil med støtte fra Stilluf Karlsen som styreleder for Oslo Havn.
Oppløsningstendenser av det norske arbeidslivet og angrep på den norske modellen forsterkes
av EØS-avtalens virkninger. Sosial dumping øker i omfang og brer seg til stadig flere
bransjer, effektivt organisert via leiefirma, der ti-tusener av midlertidige ansatte utnyttes.
Dagens lov og avtaleverk vil ikke overleve dersom denne utviklingen fortsetter.
Denne negative utviklingen er ikke kommet med sittende regjering, men den går raskere med
et borgerlig flertall. Året som er gått bekrefter vår linje om å være pådriver i det
fagligpolitiske samarbeidet og ikke en fender slik det altfor ofte skjer. Uten en pådriverrolle
blir det både passivisering og høyredreining hos oss sjøl og blant våre politiske venner.
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En viktig landsomfattende kamp er havnearbeidernes kamp for å beholde tariffavtalen. Vi har
oppfordret til og deltatt i en rekke solidaritetsmarkeringer, inkludert markeringer på Tromsø
havn.
Vi er glade for at planene om OL i Oslo er skrinlagt. Det har spart mange bydeler og Oslos
befolkning for tøffere budsjettkutt. De er allerede mer enn dramatisk nok med det borgerlige
byrådet av Høyre, Venstre og KrF som sikres seg flertall med støtte fra Frp.
Vi noterer med glede at spesielt barnehageforeldre, men også andre reagerer på byrådets
budsjettkutt, konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager.
Vi har lenge jobbet for å synliggjøre en politisk opposisjon til den rådende oslopolitikken. Det
er en økende møtevirksomhet med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo. Dette er
uformelle møter der synspunkter utveksles og der vi møter på basis av vår plattform for
kommunevalget og øvrige vedtak. Et eksempel på dette var felles konferanse med Oslo
Arbeiderparti der både parti, fagbevegelse og andre innledet til diskusjoner om privatisering
og kommunens rolle som bestiller. Omkring 70 deltok.
Oslo kuttpolitikk synliggjør et behov for økte inntekter til kommunen. Vi har lenge hatt som
krav innføring av eiendomsskatt med sosial profil. De Facto hjalp oss med et viktig notat som
bidro til flere oppslag i Dagsavisen og vakte interesse i flere miljøer. Oslo Arbeiderparti har
endret standpunkt og går inn for eiendomsskatt i sitt nye kommunevalgprogram. Dette er ikke
identisk med vårt forslag, men vil fullt innført for bolig og næring gi viktige ekstrainntekter til
kommunekassa.
Vi har via av våre tre utvalg arbeidet med flere viktig saker og initiativ. Næringspolitisk
utvalg har vært pådrivere for Alnabruterminalens videreutvikling og imot at politiets
beredskapssenter ble lagt til Alnabru. Kulturutvalget har gjennomført teaterbesøk og
sangkvelder, der arrangementet 30. april sammen med Sosialistisk Kor snart er en tradisjon.
Internasjonalt utvalg fortsetter sitt samarbeid med Hanoi FOL og CTC i Havanna, der vi har
bidratt til en fordomsfri skolering av tillitsvalgte. Svært få, hvis noen, av LOs
lokalorganisasjoner har en så omfattende og brei aktivitet som oss.
Nytt av året er vårt initiativ til politisk pub på Kulturhuset (Youngstorget). Dette er et
samarbeid mellom oss, De Facto, For velferdsstaten og Manifest. Første møte var 11.
september hvor tema var lærernes situasjon. Hensikten er å invitere lokale tillitsvalgte og
medlemmer til diskusjoner, analyse og sosialt samvær.
Vi er for en alliansepolitikk som kan styrke våre krav og bidra til en politikk som peker i en
annen retning enn den nyliberale. Initiativet «Nei til salg av Oslo» er det best organiserte.
Nevnes må også kontakt og møter med Attac, De Facto, For velferdsstaten, Forsvar offentlig
pensjon, Manifest, Nei til EU, Norsk Folkehjelp, Oslo og Akershus Bondelag, deltagelse ved
Kystaksjonens osloprotest, møter og innledninger hos LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger,
markeringer for internasjonal solidaritet og mange personlige kontakter. Også i år har LO i
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Oslo samarbeidet i Klimavalgalliansen og deltatt i undergruppe for klimajobber og redusert
oljeutvinning rundt konferansen «Broen til framtiden» med kirken, miljøbevegelsen og andre
faglige organisasjoner.
Det er økende interesse for samarbeid og kontakt mellom LOs lokalorganisasjoner. Årlige
storbykonferanser gjennomføres og det er etablert et oslofjordsamarbeid. Sistnevnte ble utløst
av LO kongressens vedtatte utredning om lokalorganisasjonene, samt Fellesforbundets forslag
om å fjerne vår forslags- og representasjonsrett til kongressen og LOs representantskap.
Uten et aktivt styre, aktive utvalg og et vel møtende representantskap, hadde det ikke blitt noe
av noenting. Takk for innsatsen. En spesiell takk til Alexander, Ingunn, Ingvild og Lill som
får LO i Oslo til å gå rundt.
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LO i Oslos oppbygging ‐organisasjonsstruktur

Medlemsutviklingen i LO i Oslo viser per januar 2015 at vi har 66 298 yrkesaktive
medlemmer fordelt på 112 fagforeninger fordelt på 19 forbund.
Per januar 2014 var vi 66.852 yrkesaktive medlemmer fordelt på 114 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. Fra juni 2012 leier vi 212 kvm i Møllergata 24, 9.etasje av Storebrand.
Med beliggenhet nokså nær Youngstorget har vi flere arrangementer i egne møtelokaler 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 2013 var kr. 12,90 per yrkesaktive medlem per
kvartal som tilsvarer kr. 51,60 per år og er i 2014 økt kr. 13,40 per kvartal som tilsvarer
kr. 53,60 per år.
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Styresammensetning, revisorer, komiteer etter årsmøtet 31.
mars;
Leder:

Roy Pedersen

(Fellesforbundet)

Nestleder:

Kjersti Barsok

(NTL) (fram til 1. desember 2014 da hun fratrådte
grunnet nestlederverv i NTL)

Økonomiansvarlig: Torbjørn Brox Webber (HK) (permisjon fra 15. august 2014 og ut
perioden)
Styremedlemmer:

Vidar Evje

(Fagforbundet)

Iben Christine Høy

(NJF)

Hildegunn Saltvik

(FO)

Erik Hagen

(NNN) Leder næringspolitisk utvalg

Bjørn Halvorsen

(NTL)

Monica Nkechi Okpe

(NTF)

Per Ivar Nilsen (FF)
Grethe Bergheim Evensen (Fagforbundet)
Varamedlemmer:

Vidar Holm

(EL&IT)

Jan A. Klemetsen

(NAF)

Ulrich Vollmerhaus

(SL)

Gudrun Høverstad

(NTL)

Maren Alexandra Gulliksrud (HK)
Tiltredende:

Torbjørn Ness

LOs distriktskontor Oslo /Akershus

Mandana Yousefi

Ungdomssekretær LOs distriktskontor (HK)

Inger Helen Vaaten

Leder LOs familie og likestillingspolitiske
utvalg i Oslo (HK)

Sissel Weholdt

Leder Internasjonalt Utvalg

Beate Krogh Løseth

Leder Kulturutvalget (Fagforbundet)
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Eddie Ingebrigtsen

Leder Ungdomsutvalget (NTL)

Leder:

Roy Pedersen

(Fellesforbundet)

Nestleder:

Kjersti Barsok

(NTL) (fram til 1. desember 2014)

Arbeidsutvalget:

Økonomiansvarlig: Torbjørn Brox Webber (HK) (fram til 15. august 2014)
Styremedlem Vidar Evje har tiltrådt AU fra 25. august 2014 og varamedlem Gudrun
Høverstad har tiltrådt AU fra 1. desember 2014.
Kontrollutvalget:
Leder:

Revisor:

Sissel Hallem

(HK)

Arild Olsen

(Fagforbundet)

Vara: Terje Fjellum

(Fellesforbundet)

BDO AS

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2014
Leder:

Anna Elisabeth ”Bittit” Uran (Fagforbundet)

Medlemmer:

Arne Sveen

(FF)

Kari Solaas Paulsen

(NTL)

Eva Fandal

(NNN)

Lasse Kristiansen

(Fagforbundet)

Bjørn Tore Egeberg

(HK)

Sekretariatet har bestått av:
Leder:

Roy Pedersen

Saksbehandlere:

Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad. Lill Sæther har vært vikar for
Ingunn Gjerstad med oppgaver knyttet til utvalg og representantskap da
Ingunn Gjerstad har hatt permisjon for å møte på Stortinget.

Regnskapsfører:

Ingvild Wasskog
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Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter hvorav et var en tre dagers styrekonferanse i
Berlin 26.-28.mai. Sistnevnte ble kombinert med å treffe representanter for tysk fagbevegelse,
DGB Berlin og lære mer om situasjonen i Tyskland under krisen med økende ledighet og
migrasjon. Vi møtte representanter for bedriftsråd i to virksomheter. Det var videre møter med
det sosialdemokratiske partiet, SPD, om valget til EU-parlamentet samt møte med
fagforbundet IG Bau om den tyske omstillingen «Energiwende»
I møtene har styret ellers behandlet xx saker i år på ulike tema. En har drøftet egen
organisasjon og skoleringsvirksomhet samt faste aktiviteter som 1.mai og bevilgninger. Styret
har vedtatt tilslutning til klimavalgalliansen og andre initiativ, streik og andre strategier til
forsvar for Arbeidsmiljøloven og faglige rettigheter , kommuneøkonomi og valget 2015 samt
utviklet kommunevalgplattformen:
Det ble på vårparten nedsatt fire arbeidsgrupper for revisjon av kommunevalgplattformen
1. Barnehage, skole og utdanning, kultur og fritid. Gruppeleder: Anna Elisabeth «Bittit» Uran.
2. Rettferdig fordeling, arbeid og næring, faglige rettigheter og sosial dumping, bolig og
vedlikehold. Gruppeleder: Erik Hagen.
3. Sosialpolitikk, rusomsorg og fattigdom, helse og omsorg. Gruppeleder: Kjersti Barsok.
4. Kollektivtrafikk, privatisering, konkurranseutsetting, kommunens naturressurser og
infrastruktur. Gruppeleder: Vidar Evje.
Innstilling til revidert kommunevalgplattform ble behandlet på styremøte 25. august med
endelig behandling på representantskapsmøte 8. september.

Initiativet «Nei til salg av Oslo»
Det har også i 2014 vær regelmessige møter mellom Fagforbundet Oslo, FO Oslo, LO i Oslo,
Norsk Sykepleierforbund Oslo, Oslo Fylkeslag av Skolenes Landsforbund og
Utdanningsforbundet Oslo. Initiativet har ønsket å påvirke den politiske opposisjonen i Oslo.
29. august ble det avholdt møte med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo angående
helsepolitikk, konkurranseutsetting og privatisering. 14. oktober ble det avholdt møte om
oslobudsjettet med de samme partiene. «Nei til salg av Oslo» markerte motstand mot
oslobudsjettet 11. desember med tre hundre frammøtte.
Barnehageforeldre har deltatt på møter med «Nei til salg av Oslo». LO i Oslo har sammen
med andre gitt praktisk og økonomiske støtte til barnehageforeldres kamp mot
konkurranseutsetting og privatisering av kommunale barnehager. Dette skjedde ved en
markering i Rådhusets Borggård 5. februar og ved en markering foran lokalene til Norlandia
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Care i Rådhusgata. 19. november gjennomførte Utdanningsforbundet Oslo politisk streik mot
oslobudsjettet. Roy Pedersen var blant appellantene ved markeringen i Borggården.

Organisering til tusen
Oslos befolkning øker og mange av de nye jobbene er innen servicesektoren der
organisasjonsgraden er lav og lov‐ og avtaleverk er under press fra før.
I samarbeid med fagforeninger i servicesektoren og med støtte fra LO startet vi i 2012 opp et
organisasjonsprosjektet. Målsettingen er å styrke fagorganiseringen innen utpekte virksomhet
er innen serviceproletariatet og å fremme organisasjonsbygging.

Klimavalgalliansen og Broen til framtiden
Fagforbundet, NTL og EL og IT Forbundet har sammen med LO i Oslo vedtatt plattformen
«Klimakampen – en kamp om samfunnsmakt». Sammen med det tverrpolitiske initiativet
«Klimavalgalliansen» som er videreføringen av Klimavalg 2013 danner dette grunnlaget
for vårt miljøengasjement. LO i Oslo har fortsatt samarbeidet med den breie
klimavalgalliansen som samler kirken, faglige organisasjoner og miljøbevegelsen og bidrog til
å arrangere konferansen «En klimaløsning nedenfra», 27. februar 2014 samt i forberedelsene
til ny konferanse i 2015 som startet sommeren 2014.

Juridisk rådgivning
LO i Oslo tilbyr alle LO-organiserte som sogner til Oslo juridisk rådgivning med advokat.
Rådgivningen omfatter privatrettslige saker, som eksempelvis skilsmisse, arvesaker,
testamente, eiendoms- og husleiesaker og kontraktsforhold. Det er 15 henvendelser i snitt per
uke gjennom året. Disse har 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.
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Representantskapsmøter og årsmøte i 2014.
Antall representanter fordeles mellom forbundsområdene og bestemmes ut fra hvor mange yrkesaktive
medlemmer det er i det enkelte forbundsområdet i Oslo. Hvert forbundsområde gis en representant for
hvert påbegynte femhundrede medlem.
Representantskapet har i 2014 bestått av 144 representanter fra forbundsområdene og 11 fra styret,
totalt 155 stemmeberettigede.
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i forhold til
totalt antall stemmeberettigede.

Representantskapsmøte 27. januar
Tilstede: 87 hvorav 77 representanter med stemmerett, 3 funksjonærer, 4 gjester fra partiene
(Ap, Rødt og 2 fra SV) og 6 innledere.
Følgende saker ble behandlet:
Valg av valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2014.
Presentasjon av Næringspolitisk utvalg ved utvalgsleder Erik Hagen.
Presentasjon av Kulturutvalget ved utvalgsmedlem Arne Bernhardsen.
Havnearbeiderne i streik og konflikt, hva skjer i havnene? Innledninger ved Stein Olav
Ringen, Fagforbundet Oslo, Geir Ingebrigtsen, klubbleder Tromsø Havn og Anders
Wennevold, Oslo havn.
Appell om streiken ved Design Forum ved Maren Gulliksrud, HK.
Uttalelse om havnearbeiderstreiken ble vedtatt og kan leses under uttalelser på side xx.

Representantskapsmøte 24. februar
Tilstede: 93 personer hvorav 85 representanter med stemmerett, 3 funksjonærer, 4 gjester fra
partiene (2 fra SV og 2 fra Rødt) og 1 innleder.
Følgende saker ble behandlet:
Presentasjon av Internasjonalt utvalg ved utvalgsleder Sissel Weholdt.
Situasjonen i Midtøsten ved tidligere statssekretær, Torgeir Larsen.
1. mai 2014, paroler, politisk grunnlag, talere og fullmakter ved Torbjørn Brox Webber,
styret.
Parolene og plattformen som ble vedtatt, inkludert fullmakten til styret om å innarbeide de
innkomne forslagene. Dette kan leses under uttalelser på side xx.

Årsmøte 31. mars
Tilstede: 89 personer hvorav 79 representanter med stemmerett, 3 funksjonærer, 3 gjester fra
partiene (1 fra SV, 1 fra Rødt og 1 fra Sp), 4 tilhørere og 2 innledere.
Årsmøtet startet med en orientering om eiendomsskatt i Oslo ved Roger Skjærva som laget en
utredning om dette for LO i Oslo og en innledning av SLs leder Anne Finborud om lærernes
krav om sentral arbeidstidsavtale.
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Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker: Konstituering, beretning for 2013, regnskap for
2013, budsjett for 2014, valg av nytt styre og følgende uttalelser: Nei til salg av Oslo – støtt
barnehageforeldrene, Innfør eiendomsskatt med sosial profil, Ja til politiets beredskapssenter
– men ikke på Alnabru, LO i Oslo støtter lærernes kamp for en sentral arbeidstidsavtale,
Frafall anklagene og stopp fengslingen av spanske tillitsvalgte, Stans volden i Venezuela –
støtt den demokratisk valgte regjeringen, All utenlandsk innblanding i Ukraina må opphøre og
samarbeid med fascister og høyreekstreme må være uaktuelt!
Se de vedtatt uttalelsene i eget avsnitt i beretningen.

Representantskapsmøte 8. september
Tilstede: 66 representanter med stemmerett inkl. 3 funksjonærer, en gjest, 2 eksterne
innledere, totalt 70. 28 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Globaliseringskonferansen 2014, 30. oktober – 2. november i Oslo Kongressenter, ved Tale
Marte Dæhlen, Norges sosiale forum.
Tøyensatsingen, ved Arifi Ali, somalisk kvinneaktivist og tøyenaktivist.
LO i Oslos kommunevalgplattform 2015, spørsmål til partiene i Oslo foran kommunevalget,
ved Roy Pedersen, styret.
Politisk streik 23. september og arrangement på Youngstorget, ved Kjersti Barsok, styret.
Appell om støtte til de streikende HKerne i varehandelen, ved Adem Fawsi, HK.

Representantskapsmøte 27. oktober
Tilstede: 67 representanter med stemmerett inkl. 2 funksjonærer, en ekstern innleder, og tre
gjester, Totalt var 71 til stede. 26 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Globaliseringskonferansen 2014, 30. oktober – 2. november, ved Olaf Svorstøl, Norges sosiale
forum.
Underskriftskampanjen for 100.000 klimaarbeidsplasser, ved Kjersti Barsok, styret.
TTIP – frihandelsavtale eller demokratisk trussel? ved Helene Bank, Handelskampanjen/For
velferdsstaten
Uttalelse om oslobudsjettet 2014, ved Vidar Evje, styret.
Det ble enstemmig vedtatt at LO i Oslo slutter seg til et opprop om TISA.
Uttalelse om TTIP enstemmig vedtatt.
Uttalelse om Oslo-budsjettet 2014 enstemmig vedtatt.
Disse kan leses under uttalelser på side xx.

Representantskapsmøte 24. november
Tilstede: 75 representanter med stemmerett inkl. 3 funksjonærer. To eksterne innledere og en
gjest. Totalt 78 var til stede. 25 hadde meldt forfall
Orientering fra Framfylkingen ved generalsekretær Kurt Frantzen.
Høyre, Frp og arbeidsgiverne angriper oss - hva skjer og hva gjør vi? ved Roar Eilertsen, De
Facto.
Landsomfattende aksjon mot forverringer av Arbeidsmiljøloven, ved Erik Hagen, styret.
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Aksjon imot oslobudsjettet 11. desember i Rådhusets borggård, ved Ulrick Volmerhaus,
styret.
Informasjon om og oppfordring til å støtte HK-streiken mot AAF, ved Janne Hegna, HK.

Representasjon
LOs representantskap:
Roy Pedersen

(Fellesforbundet)

representant

Kjersti Barsok

(NTL)

vararepresentant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
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
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Møter og arrangementer i 2014
13. januar: Seminar om pensjon i samarbeid mellom Forsvar Offentlig
pensjon og LO i Oslo.
Innledere var Eystein Gjelsvik (LO), Erik Orskaug (UNIO), Jan Mønnesland
(samfunnsøkonom) og Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune). Det var 68 personer til stede
fra både offentlig og privat sektor.

23. januar og 6. februar: Kurs ”Pengene og livet” om kvinner, økonomi og
rettferdighet.
Kvinners økonomi og kvinners rolle i den norske økonomien ble diskutert. Kurset vekslet
mellom innledninger og diskusjoner i små grupper og plenum. Målet var å lære og diskutere
for å forandre. Innledere var Margunn Bjørnholt, sosiolog, Berit Ås, sosialpsykolog og
Charlotte Koren, samfunnsøkonom. Mellom 25 og 35 deltok.

31. januar: Formøte Trondheimskonferansen 2014
Faglig seminarer «Fagbevegelsen og EØS» arrangert av NtEU Faglig utvalg og SørTrøndelag, LO i Oslo, Stavanger og Trondheim. Innledere: Boye Ullmann, faglig utvalg,
NtEU, Mikael Gustavsson (V) EU-parlamentariker, Mads Opheim, UmEU og Unni Hembre
president European Federation of Nurses. Det var ca. 75 deltagere.

27. februar: Klimakonferanse: «Broen til fremtiden - klimaløsning
nedenfra».
Miljøbevegelsen, fagbevegelsen og kirken samarbeidet om konferansen. 350 mennesker var
til stede, og 1000 mennesker fulgte med på nettvideo. Alexander Kvedalen, Ingunn Gjerstad
og Roy Pedersen deltok fra LO i Oslo.

22.mars: Solidaritetsmarkering med spanske arbeidere og arbeidsløse
Roy Pedersen holdt appell på Youngstorget. Arrangører var Attac Norge og Marea Granate.
LO i Oslo støttet markeringen sammen med diverse andre organisasjoner og partier.

4. og 5. april: Landsomfattende faglig konferanse: «10 år etter
østutvidelsen», på Håndverkeren.
NTEU og LOs avd. i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim var arrangører. Det var ca. 75 til
stede. Roy Pedersen holdt åpningsinnlegget og ledet paneldebatten.
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23. april: Internasjonalt forum om Venezuela.
Venezuelas ambassadør José Sojo og Peter M. Johansen tok bl.a. opp følgende spørsmål: Er
ytringsfriheten borte? Foregår det gatekamper mellom politi og fredelige demonstranter?
Hvem står mot hvem og hva ligger bak uroen? Det var et godt møte og gode innlegg og
diskusjoner med 13 deltakere til stede.

24. april: Teaterkveld - Prøysens «Trost i taklampa» på Det norske teatret.
Det var 24 personer på forestillingen. 16 personer deltok på felles middag i kafeen i teatret.
Jørn Simen Øverli bidro med et kunstnerisk innslag mellom middagen og forestillingen.

29. april: Internasjonalt forum om Spania.
I forbindelse med 1. mai og årets appellant fra Spania, Paula Guisande Boronat fra CCOO
Madrid arrangerte LO i Oslo et felles Internasjonalt forum med solidaritetsbevegelsen.

30. april: Allsangkvelden på Kulturhuset.
Den tradisjonelle allsangen foregikk i Kulturhuset kafe/bar og var et samarbeid mellom LO i
Oslo, Sosialistisk kor og Oslo Arbeidersangerforbund. Arrangementet var åpent for alle og det
var helt fullt og god stemning.

1.mai: Arbeidernes internasjonale kamp- og solidaritetsdag.
Dagen begynte kl. 9.30 med minnehøytidelighet ved Osvaldminnesmerket i Østbanehallen.
Rolf Jørgensen, leder Norsk Lokomotivmannsforbund holdt appell. Deretter var det
minnehøytidelighet ved Spaniamonumentet v/Birkelunden kl. 10.20. Roger Holland,
nestleder Veteranforum Oslo Arbeiderparti og årets internasjonale appellant, Paula Guisande
Boronat, CCOO Madrid, holdt appeller og la ned blomster. Det var også kunstnerisk innslag.
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget startet kl. 11.25 med Oslo Janitsjar.
Didrik Beck, leder AUF Oslo holdt appell ved Pionerstatuen og Vidar Birkeland, Nei til
Atomvåpen holdt appell ved Fredsmonumentet. Det var taler ved: Arild Hermstad, leder av
Framtiden i våre hender, Anne Finborud, leder av Skolenes landsforbund, Lars Johnsen,
nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Paula Guisande Boronat, CCOO Madrid og
hovedtaler, LO-leder Gerd Kristiansen.
Oslo Janitsjar og Sosialistisk kor sørget for flere kulturelle innslag under arrangementet og
Internasjonalen ble avsunget før avmarsj fra Youngstorget kl. 12.45.
Roy Pedersen sto for møteledelsen på Youngstorget. Iflg telling utført av Arne Rolijordet
deltok 8900 personer, noe som var det største oppmøtet siden 1990. Gjennomsnittlig
deltagelse mellom 2000 og 2012 var 6527 personer. Det var også stort presseoppbud og det
var innslag i NRK, Nitimen og på TV2, i tillegg til kveldssendingene på kvelden.
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Demonstrasjonstogets rute var Youngstorget – Torggata – Karl Johans gate – Universitetsgata
– Kristian IVs gate – Grensen – Møllergt. – Youngsgt.
Hovedparolen for dagen var: Ja til faste ansettelser og handlefri søndag – stans regjeringas
forslag. Øvrige paroler : - Arbeidslivet ut av EØS nei til sosial dumping, - Skap grønne
jobber NÅ – Brems oljeutvinninga, - Ja til selvbestemt abort – nei til reservasjonsrett, Fellesskap virker – nei til privatisering og velferdskutt, - Forsvar offentlig pensjon tariffesting i privat sektor, - Nei til salg av Oslo – Innfør eiendomsskatt med sosial profil, - Ja
til arbeidersolidaritet – Nei til EUs innstrammingspolitikk, - Forsvar og styrk tariffavtalene –
stopp arbeidsgiverorganisasjonene, - Boikott Israel – oljefondet ut.
I forberedelser og rigging, vakter og andre ulike oppgaver på forhånd og utover dagen deltok
om lag 40 frivillige fra medlemsorganisasjonene og fra våre allierte i solidaritetsbevegelsen.
LO i Oslo takker hver især av disse for å stille opp før, under og etter demonstrasjonen til
dugnadsinnsats for å muliggjøre dette store og viktige arrangementet.

6. mai: Studiekveld i Arbark – Arbeiderfilm.
Kulturutvalget arrangerte studiekveld om Arbarks prosjekt med digitalisering av arbeiderfilm
som hadde gått over tre år. Konsulent Stig-Audun Hansen viste arbeiderfilmen "Vi bygger
landet" fra 1936 og holdt foredrag om filmen og ArbArks arbeid med digitaliseringen.

19. juni:
Fanemarkering på Youngstorget mot endringer i
Arbeidsmiljøloven.
Markeringen kom i stand 8 dager etter at Arbeidsminister Robert Eriksson la fram sitt forslag.
LO i Oslo og Boye Ullmann var initiativtakere. Det deltok nærmere 80 faner. Appeller fra
Hans Felix, leder El & IT Forbundet, Mimmi Kvisvik, leder FO, Roger Hansen, leder Norsk
Transportarbeiderforbund, Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor i Norge, Roger Haga
Heimli, AU i Fagforbundet og Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund, Oslo. Ideen om
politisk streik til høsten ble lansert av LO i Oslo.

8. august: Fredagsdemonstrasjon mot bombingen av Gaza.
LO i Oslo sluttet seg til demonstrasjonen mot bombingen av Gaza foran Stortinget som ble
arrangert av Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina. Parolene for
demonstrasjonen var • Stopp Israels bombing • Opphev blokaden av Gaza • Okkupasjonen må
opphøre • Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten.

22. august: Fredagsdemonstrasjon for Palestina
LO i Oslo sluttet seg til fredagsdemonstrasjonen for Palestina, imot Israels blokade av Gaza
og okkupasjonen av Palestina. 22. august gikk den fra Grønlands torg til Stortinget med 1983
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plakater med navn og alder på alle som har måttet bøte med livet i løpet av sommeren.
Fellesutvalget for Palestina var arrangør.

11. september: Politisk Pub på Kulturhuset, Youngstorget om «Kampen
om skolen – lærerstreiken i perspektiv».
Puben ble arrangert av LO i Oslo, De Facto, For velferdsstaten og Manifest. Tillitsvalgte:
Marius Andersen, Utdanningsforbundet, Sandefjord, Katrin Kummernes,
Utdanningsforbundet, Oslo og Tine Nystrand og Konstantin Alther, SL Oslo. Det var helt
fullt, med 45 til stede, flere «ukjente».

16. september: Seminar med fagforeningskamerater fra USA.
LO i Oslo og Manifest arrangerte seminaret. Rick Smith og Alphonso Mayfield fra Florida
Public Service Union som har jobbet med å organisere arbeidere i den fagforeningsfiendtlige
butikkjeden Wal Mart i Florida og representerer en av de få amerikanske fagforeningene i
vekst var innledere.

16. september: Åpent møte om TTIP, på Anker hotell.
LO i Oslo, Attac og Nei til EU arrangerte møtet. Innledere Sam Hägglund, generalsekretær i
den europeiske bygningsarbeiderføderasjonen (EFBWW) og Bjørn Ola Opsahl, leder
Ungdom mot EU. Det var 45 til stede, hvorav flere «ukjente».

23. september: Politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i
arbeidsmiljøloven.
Streiken omfattet fagforeninger og klubber innen Fagforbundet Oslo, EL & IT Forbundet i
Oslo, Oslo og Akershus NNN, Fellesforbundet i Oslo, NTL Nav, NTL Sentralforvaltningen
og Norsk Sykepleierforbund Oslo m.m.
Det ble trykket og spredd 18.000 løpesedler og avholdt flere forberedelsesmøter.
Det var annonsering i Klassekampen, Dagsavisen, Akers Avis og DittOslo. Streiken fikk
oppslag i Dagsnyttatten, P4 (2 ganger), Østlandssendingen, NRK-nyheter, Dagsrevyen,
Kveldsnytt, Radio Riks, TV2 og diverse nettsider. Oppmøtet på Youngstorget var 2500
personer med 63 faner.
Appellanter på Youngstorget var: John Leirvaag NTL, Anders Skattkjær Fellesforbundet, Liz
Akselsen Fagforbundet Oslo, Silje Naustvik Norsk Sykepleierforbund Oslo og Magnhild
Sørbotten, Norges Handikapforbund Oslo.
Det var også politisk streik og liknende opplegg i Trondheim og markeringer i en rekke andre
byer.
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25. september:

Møte om EØS-strategi mellom Oslo NtEU og LO i Oslo.

Innleder Johan Petter Andersen (Oslo NTEU) og Lars Johnsen (nestleder i Norsk
Transportarbeiderforbund). Det var ca. 20 frammøte hvorav 3-4 fra LO i Oslo.

3. - 5. oktober: Rjukanseminaret.
Rjukanseminaret startet med lunsj på Gaustablikk høyfjellshotell. Foredragsholder gjennom
helgen var historiker Harald Berntsen som innledet om arbeiderbevegelsens historie og
framveksten av vårt kapitalistiske samfunn, som et grunnlag for å forstå verden i dag. Lørdag
var det guidet tur med buss med forfatter og lokalhistoriker Helge Songe, med besøk på Det
røde bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum.

9. oktober: Politisk pub – «Kampen om arbeidsmiljøloven – mot et
løsarbeider- og sorteringssamfunn?»
Puben ble arrangert av LO i Oslo, De Facto, For velferdsstaten og Manifest. Roar Eilertsen De Facto
orienterte om forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven som var sendt ut på høring. Siri Follerås,
Fagforbundet Oslo Pleie og omsorg, Brede Edvardsen, hovedtillitsvalgt ISS Facility Service og Terje
Larsen ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening deltok i panelet.

9. oktober: Prøysenjubileet – «Prøysen i Oslo».
Arrangementene var et samarbeid mellom LO i Oslo og Oslo bymuseum og var to-delt.
Byarkivet sluttet seg etterhvert til som samarbeidsparter.
Møte i byarkivet. Bjørn Ivar Fyksen holdt foredrag med tittel: "Prøysen og arbeider-Oslo".
Jørn Simen Øverli bidro med musikalsk Prøysen-innslag. Cecilie Lintoft fra Byarkivet holdt
et kort innlegg om Byarkivet og sporene etter Prøysen i Oslo. Det ble vist bilder med
Kanutten (Anne Cath Vestly) og Romeo Klive (Alf Prøysen) som gikk rundt i Oslo som
gate/bakgårdsmusikanter og/eller annet relevant bildemateriale relatert til Prøysen og Oslo.
Det var ca. 50 personer til stede. Lill Fanny Sæther var møteleder.
Prøysen-konsert på Månefisken med Jørn Simen Øverli og elever ved Foss videregående
skole. Det var stor stemning og over 100 personer til stede.

30. oktober – 1.november: Globaliseringskonferansen 2015.
LO i Oslo, sammen med Rødt, var arrangør av solidaritetsmøte for Hellas. Innledere var
Christos Giovanopoulos fra organisasjonen «Solidarity for all» og Maria Triantafyllou som er
parlamentsmedlem for partiet Syriza.
LO i Oslo, NtEU ved Faglig utvalg og Internasjonalt utvalg og Attac arrangerer møtet: «Ikke
gjør som jerndama sier» - om EUs innstrammingspolitikk. Innledere: Gunter Quaisser
(GEW), Amran Hadida (Verkstedklubben), Helle Hagenau (Nei til EU), Joachim Espe,
Fellesforbundet avdelingen 605, Rørleggernes Fagforening , Petter Slaatrem Titland (Attac).
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LO i Oslo arrangerte møtet «#impunity – Israels frie hender» sammen med
Palestinakomiteen. Leo Blumenthal fra USA, Lars Johnsen fra Transport og advokat Bent
Endresen var innledere. I tillegg kom to palestinere fra Vestbredden, Mazin Qumsiyeh og
Bassim Tamimi.

6. november: Politisk pub – «Kampen om åpningstiden i butikker og en uke
med bare hverdager»
Puben ble arrangert av LO i Oslo, De Facto, For velferdsstaten og Manifest. Stein Stugu fra
De Facto innledet om hvilke konsekvenser endringene i arbeidsmiljøloven får for
søndagsarbeid. John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus Handel og Kontor, Janne Ottersen
Fraas, nestleder i Frisørenes fagforening, Fagforbundet, og Fawsi Adem, klubbleder på IKEA
Furuset deltok i paneldebatt.

12. november: Tema- og sangkveld: «Marcus Thrane – Klassekamp og
demokratiet i Grunnlovsåret.»
Det var ca. 25 personer til stede. Mona Ringvej holdt et interessant og engasjert foredrag
basert på boken sin. Allsangene var fra Thranitterbevegelsens sangbok og fra tiden da Marcus
Thrane levde. Knut Kjelstadli bandt allsangene sammen. Bjørg Spillum var forsanger og
Trond Ydersbond akkompagnerte på gitar.

18. november: Internasjonalt forum om konfliktene i Sør-Kina havet.
Internasjonalt utvalg arrangerte et møte om Filippinene og konflikten i Sør-Kinahavet hvor
bla. Filippinene, Vietnam og Kina har. Kjetil Grønvold innledet. Kina ligger i strid med flere
stater om territorielle rettigheter i Sør- og Øst-Kinahavet som har store ressurser av olje og
gass, rike fiskeforekomster og er en viktig handelsvei for global varehandel.

18. november:

Felles dagskonferanse LO i Oslo og Oslo Arbeiderparti.

Tema var konkurranseutsetting/privatisering der Kjersti Mangen Marsdal, Andreas Halse og
Anna Elisabeth Uran/Andreas Olsen innledet. I tillegg var kommunen som bestiller og rolle i
kampen mot sosial dumping tema, der Gunnar Webbe (Oslo kommune), Terje Larsen og Rina
Mariann Hansen innledet. 70 personer deltok.

9. desember: Besøk i Grønlandsleiret 28 arrangert av Kulturutvalget.
Dette var kona til Marcus Thrane, Maria Josephine, sitt hjem mens han satt på Botsfengselet i
Oslo. Utvalget har kontakt med Grønland, Tøyen, Gamlebyen Arbeiderpartilag og andre som
er interessert i bevaring og en positiv, fremtidig bruk av huset. Byantikvaren og en
representant for Bygg og eiendomsetaten deltok i tillegg til flere fra Kulturutvalget.
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11. desember: Punktdemonstrasjon i Borggården ved Rådhuset – «Stopp
byrådets budsjettkutt».
Demonstrasjonen var i regi av «Nei til salg av Oslo». 2-300 frammøtte. Appeller ved
Fagforbundet, Oslo, Sykepleierforbundet, Elevorganisasjonen, barnehageforeldrene og
Utdanningsforbundet, Oslo.
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Solidaritetsmarkeringer/demonstrasjoner/
appeller/diverse arbeid og deltagelse
8. januar: Roy Pedersen holdt appell på solidaritetsmøte for streikende havnearbeidere.

19. januar: Roy Pedersen innledet hos SVs faglige landsutvalg med tema: ”Utfordringer for
fagbevegelse og venstresida etter regjeringsskiftet og med krise i Europa”.

24. januar: Støttemarkering for HK-krav om tariffavtale ved Design Forum. 8 faner deltok på
kort varsel.

29. januar: Roy Pedersen holdt appell ved solidaritetsmarkering til støtte for tariffavtale ved
Design Forum. 10 faner deltok. Bra oppmøte.

31. januar – 2. februar: Trondheimskonferansen, Roy Pedersen og Olaf Svorstøl deltok fra LO
i Oslo. Roy Pedersen satt i redaksjonskomiteen.

5. februar: Barnehagedemo foran Rådhuset i regi av barnehageforeldre. LO i Oslo støttet
demoen sammen med Fagforbundet Oslo og sponset fakler og forsideanonnse i Dagsavisen og
Klassekampen.

26. februar: Roy Pedersen deltok på årsmøte i komiteen for Osvald-sabotørene og de falne
ved NSB.

26. februar: Roy Pedersen innledet på årsmøtet i Akershus Net til EU om «EØS og
arbeidslivet».

1.mars: Roy Pedersen innledet på Oslo og Akershus NNNs kurs om aktuelle fagligpolitiske
spørsmål.

2. – 5. mars: Alexander Kvedalen deltok på studietur om skolering og utbildning med besøk
hos blant annet ABF i Göteborg (Arbetarnas Bildningsförbund), LO-distriktet i Göteborg og
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Handels i Göteborg (Handelsanställdas förbund) hvor de deltakende var med på deler av kurs
ABF og Handels hadde.

3.mars: LO i Oslo deltok på Kystaksjonens markering foran Stortinget med banner.

3.mars: LO i Oslo og Fagforbundet Oslos sponset barnehageforeldres aksjon foran Norlandia
Cares lokaler i Rådhusgata.

4. mars: Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen deltok på Manifests årskonferanse.

7. mars: Roy Pedersen holdt hilsningstale på Oslo SVs årsmøte.
12. mars: LO i Oslo deltok på felles strategikonferanse med For velferdsstaten, De Facto og
Manifest.

14.-16. mars: Kjersti Barsok innledet på konferanse om «Välfärd og framtid» i Stockholm.
Arrangører var Attac, Jordens Vänner og Klimataktion.

26. og 27. mars: Kjersti Barsok, Grethe Bergheim Evensen, Alexander Kvedalen og Roy
Pedersen deltok på storbykonferansen i Fredrikstad.

4. og 5. april: Roy Pedersen åpnet og ledet paneldebatt på konferanse arrangert av Nei til EU
og LOs lokalorganisasjoner i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim angående «10 år etter
østutvidelsen». Alexander Kvedalen deltok.

5.april: Roy Pedersen holdt appell ved skoledemonstrasjonen «Sett pris på lærerne».

5. april: Kjersti Barsok holdt appell ved solidaritetsmarkering på Youngstorget for
havnearbeiderne.

22. april: Roy Pedersen innledet om Oslopolitikk og kommende valg på møte i Grünerløkka
SV.
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24. april: Roy Pedersen holdt appell på FIVHs markering angående årsdagen for 1138
tekstilarbeidere som omkom i Bangladesh. Oppslag i NRK Kveldsnytt.

30. april: Roy Pedersen innledet om kommunevalget og forestående revidering av vår
kommunevalgplattform for styret i Oslo og Akershus NNN.

1.mai: Roy Pedersen holdt appell på 1. mai-frokost hos Oslo og Akershus NNN.

20.mai: Roy Pedersen holdt appell foran Stortinget til minne om 302 omkomne
gruvearbeidere i Soma Tyrkia.

5.- 6. juni: Roy Pedersen innledet om «Kritisk blikk på organisasjonen» på LOs
organisasjonskonferanse.

6. juni: Roy Pedersen innledet på Heismontørenes Fagforenings sommerfest på
Parkteateret.
7.-8.august: Ingunn Gjerstad representerte LO i Oslo på møte med de nordeuropeiske
hovedstadsLOene i Berlin. Møtet analyserte EU-valget og den faglige situasjonen samt
hvordan en sammen kan utvikle hovedstadskonferansen i en mer handlekraftig retning.
27. august: Roy Pedersen innledet på styrekonferansen i LO i Bergen om LO i Oslo og
valgkampen.

2. september: Roy Pedersen orienterte tillitsvalgte i Backe-gruppa om den politiske streiken
23. september.
7.-10.september: Ingunn Gjerstad representerte LO i Oslo i den 14. europeiske
hovedstadskonferansen i Vilnius.
9. september: Roy Pedersen innleder på klubbmøte hos Aker Solutions i Tranby om
bakgrunnen for den politiske streiken 23. september.

17. september: Roy Pedersen innledet på representantskapsmøte i Oslo og Akershus NNN
angående den politiske streiken 23. september.
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20. september: Kjersti Barsok deltok og innledet på klimamøte i London. Arrangør:
Campaign Against Climate Change Trade Union Group (CACCTU).

27. september: Roy Pedersen holdt hilsningstale på Cubaforeningens 50 årsjubileum.

6. oktober: Roy Pedersen innledet på møte med LOs lokalorganisasjoner i Vestfold om den
videre kampen for å bevare arbeidsmiljøloven og om LOs lokalorganisering.
7. oktober: Alexander, Ingunn og Roy deltok på Velferdskonferansen.

8.-10. oktober: Roy Pedersen deltok på CGT Ile-de-france konferanse i Paris. Hilsningstale
ble holdt på fransk.

17.-19. oktober: Vidar Evje deltok på Rogalandskonferansen.
18. oktober: Kjersti Barsok innledet på Østkantkonferansen i Oslo SV
6.-7. november: Roy Pedersen var representant fra LO i Oslo på Fylkeskonferansen i LO
Akershus. Innledninger av Jan Erik Støstad, Dag Terje Andersen og Wegard Harsvik.
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Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning per 31.12.2014
Leder: Sissel Weholdt (HK)
Nestleder: Olaf Svorstøl (NTL)
Medlemmer: Øystein Ekevik (NTL)
Carl Fredrik Fiskvik (Postkom)
Randi Færevik (Fagforbundet)
Magne Glimdal (Fellesforbundet)
Bjørn Halvorsen (NTL)
Arne Larsen (NNN)
Kjetil Larsen (Fellesforbundet)
Karina L. Mortensen (Fellesforbundet )
Svein Mortensen (Fellesforbundet)
Unni Svendsen (Fagforbundet )
Lill Fanny Sæther (NTL)
Michael John Tung (NLF)
Ingunn Gjerstad (sekretær LO i Oslo)
Lill Fanny Sæther (fungerende sekretær LO i Oslo)

Arbeidsform
Utvalgets mandat er:
Internasjonalt utvalg er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale
solidaritetsprosjekter og er rådgivende for styret i slike saker. Utvalget kan ta sjølstendige
initiativ, 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 2013 avholdt 7 møter: 24. januar, 28. februar, 28. mars, 25. april, 13. juni, 29.
august, 10. oktober, 30. oktober og 14. november. Utvalget har behandlet 121 saker.
Sissel Weholdt har vært leder for utvalget i hele perioden. Janne Hegna var nestleder til 10.
oktober da hun så seg nødt til å trekke seg pga. arbeidspress. Olaf Svorstøl ble valgt som ny
nestleder 10. oktober og ut perioden.
Utvalgets medlemmer og sekretær har enkeltvis og sammen deltatt i eksterne møter for å søke
kunnskap og utveksle erfaringer. Sissel Weholdt og Ingunn Gjerstad har avholdt egne
planleggingsmøter, i tillegg er det avholdt jevnlige arbeidsmøter knyttet til oppgaver, for
eksempel for å planlegge besøk av delegasjoner og for å ivareta Europaarbeidet. I forkant av
hver av de to prosjektreisene til Hanoi og Havanna har deltakerne forberedt seminarene som
del av samarbeidet med hhv. Hanoi FOL og CTC Havanna slik vi pleier.
Utvalget har arrangert fire Internasjonale forum og samarbeidet med andre om to møter på
Globaliseringskonferansen. Noen av utvalgets medlemmer har i perioden skrevet leserinnlegg
og artikler om ulike tema.
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Det ble gjort forsøk på å fordele oppgaver på flere av utvalgets medlemmer, siden sekretærressursene ble redusert høsten 2014. Svein Mortensen har påtatt seg å ta ansvar for å følge opp
Midtøsten-arbeidet og Europa-gruppa skulle ta ansvar for Europa-arbeidet.
Innledninger på internasjonalt utvalgs møter i 2014:
28. mars:
Roy Pedersen informerte om LO i Oslos solidaritetsfond. Fondet skal brukes til internasjonal
solidaritet, spesielt i forbindelse med akutt- eller hastesaker. IU innstiller på bruk av midlene
til styret som godkjenner dette.
Vidar Evje fra Fagforbundet Oslo informerte om deres erfaringer med samarbeid med en
søsterorganisasjon i Moskva etter at LO i Oslo hadde fått en henvendelse om samarbeid fra
russisk fagbevegelse. Rapportene fra Fagforbundet og oppsummeringen av Vidar Evjes
innlegg ble overlatt til LO i Oslo for videre oppfølging.
29. august:
Asbjørn Wahl leder For velferdsstaten informerte om Alter Summit og ga utvalget en oversikt
over de viktigste kampene i Europa og den europeiske fagbevegelsens utfordringer. Utvalget
Oppfordret LO i Oslo til å invitere Asbjørn Wahl til representantskapet for å snakke om disse
temaene.

Arbeidet i utvalget.
Utvalget foreslo og utarbeidet tre uttalelser til årsmøtet 31. mars.: «Stopp fengsling av
spanske tillitsvalgte», «Situasjonen i Ukraina» og «Situasjonen i Venezuela» og utarbeidet en
uttalelse om TTIP-avtalen til representantskapsmøtet den 27. oktober.
Europa-arbeidet har fortsatt i perioden på tross av at flere medlemmer av Europa-gruppa har
hatt begrenset tid til å delta.
Gruppa arrangerte et møte sammen med Nei til EU om TTIP-avtalen i september og et møte
om situasjonen i fagbevegelsen og i arbeidslivet i Europa på Globaliseringskonferansen,
sammen med Nei til EU og Attac. Det var ikke mulig å finne noen som hadde tid til å delta på
møter eller demonstrasjoner i Europa, selv om det var satt av penger på budsjettet til dette.
Flere medlemmer av Europa-gruppa og utvalget var engasjert i besøket av Paula Guisande
Boronat fra CCOO Madrid, som var internasjonal appellant 1. mai. Hun ankom den 29.april
og reiste den 3. mai, deltok på allsangkvelden og ble tatt med på ulike 1. mai-aktiviteter, i
tillegg til at hun holdt appell på Youngstorget. Det ble også arrangert møte på en arbeidsplass
og med fagbevegelsen.
Roy Pedersen, Olaf Svorstøl, Kjetil Larsen og Lill Fanny Sæther deltok på møte med
innlederne på solidaritetsmøte for Hellas på Globaliseringskonferansen, Christos
Giovanopoulos (Solidarity4all) og Maria Triantafyllou (Syriza og parlamentsmedlem).
Svein Mortensen samarbeidet med Palestinakomiteen om et møte om Midtøsten på
Globaliseringskonferansen.
I løpet av 2014 har utvalget forsøkt å få en fruktbar dialog med CTC Havanna om tidspunkt
for et planlagt delegasjonsbesøk her i 2015. Tidspunktet ble endelig klart etter høstens
seminar i Havanna. Roy deltok også på årets seminar i Havanna.
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Utvalget oppfordret LO i Oslo til å støtte kampanjen, «Palestinske barn i israelske fengsler».
LO i Oslo sluttet seg også til protester mot bombingen av Gaza arrangert av
Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina som ble arrangert hver fredag fom. 8. august
og fortsatte så lenge situasjonen var kritisk. Internasjonalt utvalg oppfordret også LO i Oslo til
å slutte seg til kampanje mot SodaStreams støtte til Israels okkupasjon. Utvalget vedtok
tilslutning til demonstrasjon mot Shimon Peres’ besøk i Norge 12. mai.
Stortinget ratifiserte en handelsavtale mellom Norge og Colombia i juni 2014. Internasjonalt
utvalg synes avtalen er problematisk fordi Colombia er et av de farligste landene i verden å
være tillitsvalgt, og var dessuten bekymret for LOs holdning til handelsavtalen. Utvalget
skrev et brev til LO via LO i Oslo i anledning av at de sendte en tung delegasjon til Columbia
i november 2014.
Sven Mortensen skrev hilsningstale som ble lest opp under Palestinakomiteens landsmøte.
Lill Fanny Sæther skrev artikler om Irland i Nei til EUs avis, Standpunkt, nr. 1/14 og 3/14.
Hun skrev også innlegg til LO-aktuelt og Standpunkt i forbindelse med besøket fra 1.maiappellant, Paula Guisande Boronat fra CCOO Madrid. Bjørn Halvorsen skrev artikkel om
Cuba i NTL-magasinet nr. 2/14. Svein skrev innlegg om situasjonen i Palestina som ble sendt
Klassekampen og Dagsavisen.
Sissel Weholdt deltok på studietur til Palestina 1. til 12. november arrangert av Fellesutvalget
for Palestina.

Internasjonalt forum.
23. april om Venezuela.
Internasjonalt utvalg inviterte til internasjonalt forum om Venezuela. Er ytringsfriheten borte?
Gatekamper mellom politi og fredelige demonstranter? Hvem står mot hvem og hva ligger
bak uroen? Venezuelas ambassadør José Sojo og Peter M. Johansen innledet.
29. april om Spania.
Vår internasjonale 1.mai-appellant Paula Guisande Boronat fra CCOO Madrid innledet om
situasjonen i Spania på et felles møte mellom LO i Oslo og Attac. .
16. september om TTIP-avtalen.
Sammen med Nei til EU arrangerte Europa-gruppa møte om TTIP og dens betydning for
Norge gjennom EØS-avtalen, konsekvensene for demokratiet, arbeidslivet, fagbevegelsen,
miljøet og forbrukerinteresser på Anker hotell. Sam Hägglund, Den europeiske
bygningsarbeiderføderasjonen (EFBH) og Bjørn Ola Opsahl, leder i Ungdom mot EU
innledet.
18. november om konflikten i Sør-Kinahavet.
Internasjonalt utvalg arrangerte et møte i LO i Oslos lokaler om Filippinene og konflikten i
Sør-Kinahavet hvor bla. Filippinene, Vietnam og Kina har interesser. Kjetil Grønvold
innledet.

Solidaritetsfondet.
Det er kr. 63.000,- på fondet som ble opprettet i 2002 for å ivareta behovet for å kunne bevilge
til internasjonal solidaritet, spesielt hastesaker. Det har ikke vært satt inn eller tatt ut midler de
siste årene. Det blir fremmet forslag til nye statutter til styret og representantskapet 2015.
Styret vedtok at det skulle sendes ut brev til alle fagforeningene om støtte til prosjekter i
Hellas og på Cuba. Hhv. til «Solidarity4all» i Hellas som jobber med å samle inn penger til et
mobilt helsesenter for barn som ikke får vaksiner eller tannhelsetjeneste. Og til 21
29

datamaskiner med skrivere til CTC i Havannas 15 lokale kontorer, noen av dem helt uten data
i dag. Dette ble gjort i januar 2015.

Møtevirksomhet i 2014.
Møte med Norsk Folkehjelp om begge organisasjonenes Vietnam-arbeid.
Møtet fant sted 3. februar med erfarings-utveksling. Ingunn Gjerstad og Lill Fanny Sæther
deltok fra LO i Oslo.
Møter med LO om LO i Oslos solidaritetsprosjekter.
Det ble avholdt møter med LO om prosjektene i Hanoi og Havanna i løpet av 2014.
Møte om «10 år etter EUs østutvidelse».
LO i Oslo samarbeidet med Faglig utvalg i Nei til EU om en konferanse den 4. og 5. april på
Håndverkeren i Oslo om arbeidslivet og arbeidslivslovgivningen i Norge 10 år etter at EU ble
utvidet østover.
Besøk fra en delegasjon fra den kurdiske delen av Syria.
Svein Mortensen og Olaf Svorstøl deltok på et møte i LO i Oslo den 17.6. Det ble også
arrangert et seminar om Syria på Stortinget den 18.6. hvor Michael Tung deltok.
Besøk fra WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing) 17. 20. juni.
Øystein Ekevik hadde møte med representantene fra WIEGO på vegne av utvalget. Det var et
oppslag om besøket og organisasjonen i Klassekampen.
Globaliseringskonferansen 30.10.-2.11.14.
På Globaliseringskonferansen hadde utvalget delansvar og var medarrangør på to møter:
- Møte om krisa i EU i et fagforeningsperspektiv, «Ikke gjør som jerndama sier!»
Innledere: Joachim Espe, Helle Hagenau, Gunter Quaisser, Petter Slaatrem Titland.
- Seminar om palestinsk fagbevegelse, «#impunity – Israels frie hender». Leo Blumenthal
fra USA, Lars Johnsen fra Transport, advokat Kjell Brygfjeld og Line Khateeb, rådgiver i
NOAS innledet på møtet.
Konferanse LOs Internasjonale arbeid 8 - 9. Januar 2015
Her deltok Bjørn Halvorsen, Svein Mortensen, Magne Glimdal, Arne Larsen og Olaf
Svorstøl.
Svein og Olaf holdt innledninger.

Representasjon fra LO i Oslo 2014.
Fellesutvalget for Palestina.
Svein Mortensen og Randi Færøvik var LOiOs representanter i Fellesutvalget for Palestina.
Norges sosiale forum.
Olaf Svorstøl var LO i Oslos medlem i styret. Kjetil og Olaf har deltatt på møter i forumet,
spesielt i forbindelse med forberedelser til Globaliseringskonferansen.
Fredsinitiativet.
LO i Oslo var ikke representert i Fredsinitiativet i 2014.
«Folkefest mot rasisme» i Spikersuppa. 29. mars.
Randi holder appell på vegne av Internasjonalt utvalg i LOiO.
«Stopp ISIS - Støtt Kobane».
Roy Pedersen hold appell med støtte til Kobane og mot ISIS den 1. november på
Youngstorget. Demonstrasjonen var del av en verdensomspennende aksjonsdag.
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Arbeidsgrupper.
Europa-gruppa: Michael Tung, Magne Glimdal, Randi Færøvik, Lill Fanny Sæther, Janne
Hegna og Kjetil Larsen har vært medlemmer i gruppa. Magne Glimdal har ledet gruppa.
Gruppa arrangerte Internasjonalt forum om TTIP i september i samarbeid med Nei til EU og
tok ansvar for møtet LO i Oslo, Nei til EU og Attac arrangerte på Globaliseringskonferansen
2014.

Prosjektsamarbeid med Hanoi FOL - Seminarer i Hanoi 16. til 24. juni
2014.
LO i Oslo og Hanoi FOL videreførte sitt mangeårige samarbeid ved å avholde
to todagers basisseminarer, «Basic Trade Union Skills. I 2014 ønsket Hanoi FOL også et nytt
seminar med sikte på å utdanne fagforeningsmedlemmer i opplæring og undervisning av egne
kollegaer og
medlemmer, “Training Programme for Trade Union Teachers at Basic Levels“. Seminarene
ble avholdt i perioden 16. juni – 24. juni 2014. Fra LO i Oslo deltok Øystein Ekevik, Bjørg
Spillum og Lill Fanny Sæther, sistnevnte som delegasjonsleder.
Vi har gjennom årene sikret en god kommunikasjon og gode relasjoner til flere ansatte i
Hanoi FOL. De vietnamesiske tolkene har etter hvert opparbeidet god erfaring og fungerer
som viktige bindeledd.
Seminarene
Alle seminarene ble gjennomført i et stort møtelokale i Hanois kulturpalass, (Folkets hus)
hvor alt stort sett fungerte bra. Alle forelesninger ble vist via to prosjektorer på både engelsk
og vietnamesisk og simultantolket ved fremføring. Flere av tolkene mestret dessuten innspill
utenfor manus bra.
Det ble på hvert seminar gjennomført forelesninger fra vår side og fra tillitsvalgte fra ulike
distrikt og industribedrifter i Hanoi, hvorav to var kvinner på basisseminaret og en på
«Teachers Training». De vietnamesiske forelesningene er veldig lærerike og vi fikk med oss
deres PP-presentasjoner og manus.
Emnene de vietnamesiske foreleserne tok opp på basisseminaret var: medlemsverving, status
for økning i medlemstall og antallet lokale fagforeninger, lokal dialog, partsforhold,
forhandlinger og inngåelse av kollektive avtaler på arbeidsplassene, i tillegg til arbeid for å
etablere barnepass på arbeidsplassene.
De som foreleste var aktive og flinke tillitsvalgte som hadde god dialog med arbeidsgiverne
og hadde oppnådd gode resultater for medlemmene. Flere av foreleserne pekte allikevel på
svakheter og utfordringer i arbeidet som gjennomgående handlet om den økonomiske krisen
som også spiller inn på forhandlingsklimaet i Vietnam, og som gjør det vanskeligere både å
verve medlemmer og få igjennom krav.
Fra norsk side ble følgende presentert: lover og avtaler, fagbevegelsens historie i Norge, det
legale grunnlaget og hvordan vi gjennomfører lokale lønnsforhandlinger, organisering,
medlemsverving og profilering av fagbevegelsen, forhandlingsteknikk, hersketeknikker og
den nordiske modellen, velferdsstaten og trepartssamarbeidet i Norge.
Det ble gjennomført rollespill hvor deltagerne ble delt i grupper, som igjen delte seg i en
arbeidsgiver- og arbeidstakerpart som forhandlet temaer relatert til rettigheter på
arbeidsplassen. De gikk engasjert opp i rollespillene og framførte argumenter fra begge parter
på en veldig overbevisende måte. Det var slående likhet mellom partenes argumentasjon i
Vietnam og argumentasjonen vi kjenner fra Norge. Ikke så rart, siden motsetningen kapital –
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arbeid er universell, og ikke knyttet til kultur eller nasjonalitet. Av samme grunn er det mulig
for norske forelesere både å instruere og respondere på rollespillene, samt utveksle erfaringer
og perspektiv i fagforeningsarbeidet i våre respektive land.
Seminarene «Teachers Training» er ment som hjelp til selvhjelp for tidligere deltagere på
basisseminarer, som skulle lære å formidle kunnskapen videre til medlemmer og kollegaer på
arbeidsplassene. Seminarene besto av forelesninger og gruppearbeid som var praktiske
øvelser i å legge frem en innledning eller en forelesning.
Følgende emner ble forelest i fra vår side: prinsipper for voksenopplæring og for opplæring i
fagbevegelsen i Norge, forberedelser, skriving og fremføring av forelesninger,
kommunikasjon i læringsprosessen, viktigheten av å evaluere opplæringsprogram og metoder, bruk av tekniske hjelpemidler og hvordan man lager og viser Power Pointpresentasjoner, bruker flippover osv.
Under gruppearbeidet ble deltagerne delt i grupper som laget en forelesning hver om ulike
emner, som Hanoi FOL hadde fastsatt, relatert til fagbevegelsen, arbeidslivet og
arbeidslivslovgivningen. De kunne velge framføringsmåte: Laptop/Power Point, flippover,
whiteboard eller vanlig manus. Vi ble imponert over presentasjonene, og av fremføringene
som stort sett var veldig bra. Power Point-presentasjonene var bedre enn de pleier å være fra
de fleste vietnamesiske forelesere, mye mer luft og mindre tekst, i hht regler for PP slik det
var formidlet. Et par av forelesningene foreligger i oversatt versjon.
Metoden brainstorming kombinert med bruk av flippover/tavle ble demonstrert under punktet
«What makes an ideal Trainer?». Dette var et innslag som vakte stort engasjement og ga alle
anledning til å komme med innspill. Flere mente at dette var noe de kunne bruke overfor egne
medlemmer senere.
Deltagerne
På basisseminarene var det 73 deltagere, hvorav 23 kvinner, dvs. 31,5 % kvinner. Litt lavere
enn tidligere år. Få av deltagerne hadde vært med tidligere.
På «Teachers Training» deltok det i alt 50 personer, hvorav 27 var kvinner. Det var veldig
bra. Deltagerne på alle seminarene var presidenter og visepresidenter fra et bredt spekter av
arbeidsplasser i offentlig og privat sektor. Vietnamesiske firma, aksjeselskaper, internasjonale
konsern, industrisoner og Joint Ventures, legemiddel- grafisk- og elektronisk industri, media,
tekstil, transport, bygg, anlegg og hotellansatte.
Oppsummering – og veien videre
Hanoi FOL hadde planlagt og organiserte alt veldig bra og var et førsteklasses vertskap.
De har oversendt en evaluering av seminarene og det fremgår av denne at de er tilfredse med
samarbeidet og nytten av seminarene som har hatt stor betydning for opplæringen av lokale
tillitsvalgte og har styrket fagforeningene i deres arbeid. De har oppnådd god framgang når
det gjelder antall medlemmer, etablering av fagforeninger, i tillegg til at antallet tariffavtaler
og lønnsforhøyelser ut over lovens minstekrav har steget merkbar. Visepresident i Hanoi Fol,
Le Thanh Da, understreker ønsket om fortsatt samarbeid og støtte til organisering av flere
seminarer i årene som kommer.
Vietnam har gjennom innføringen av markedsøkonomi fått flere nye utenlandske
investeringer og selskaper. De har en sterkere fagbevegelse og relativt sett bedre standarder
og sterkere arbeidervern enn andre land i regionen, og kan således stå frem som et godt
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eksempel og være et visst bolverk mot utnytting av billig, lokal arbeidskraft og de elendige
arbeidsforholdene vi ser i regionen.
Det deltar flere unge og flere kvinner på seminarene etter oppfordring fra oss.
LO og LO i Oslo har gjennom årene opparbeidet tillit og gode samarbeidsrelasjoner, som det
er verdt både å ta vare på og bygge videre på i et fortsatt samarbeid.
VGCL og Hanoi FOL orienterer seg internasjonalt og har flere utsendte til ILO-konferansene
og til fagforeningsaktiviteter og seminarer mange steder i verden, og de ytrer ønske om ny
input og støtte i utvikling av opplæringsprogrammer mm.
Norge har gjort Vietnam til et viktig samarbeidsland og NHO driver med opplæring av
arbeidsgiversiden.
Samarbeidet er et konkret eksempel på praktisk internasjonal solidaritet. Noe som behøves i
en globalisert økonomi.
Vi anser samarbeidsprosjektet og seminarene som verdifulle og med godt utbytte for begge
parter og håper således på en videreføring.

Prosjektsamarbeid med CTC Havanna - Seminarer 8. til 12. desember
2014.
Etter avtale med CTC Havanna gjennomførte vi seminarene etter en annen modell enn de
seinere årene.
Vi arrangerte i samarbeid med CTC Havanna to like seminarer a 2 dager. Dette gjorde vi for å
prøve om dette var en modell vi kunne videreutvikle. Seminarene var veldig vellykkede, men
oppsummeringen viste at det ble for kort tid på hvert av seminarene.
Det første seminaret hadde 19 deltakere hvorav 13 kvinner. Det andre seminaret hadde 17
deltakere hvorav 14 kvinner.
Neste års seminar ble avtalt til å være på 4 dager med totalt 30 deltakere. De ville vurdere å
bruke video slik at flere kunne dra nytte av seminaret.
Det første seminaret var 8.-9. desember og på et annet sted enn de siste årene. Hotel Olas var
mer egnet enn det forrige, men kurslokalet var lite. Vi fikk stablet inn deltakere og tilhørere
fra CTC og vist lysark, men det var litt utfordrende med hensyn til aircondition, og
kommunikasjon.
Vår del av kurset var en kort gjennomgang av viktige bestemmelser i AML og hovedavtalen,
men først og fremst eksempler fra offentlig og privat sektor hvor vi la vekt på konkrete
prosesser og involvering av de tillitsvalgte. Eksemplene var om omorganisering og
nedbemanning, større effektiviseringsprosjekter, behandling av lovfestede rettigheter som
ferie, oppsigelser, ansattes og tillitsvalgtes involvering i ombygging og nybygging
(regjeringskvartalet).
CTC Havanna la stor vekt på den nye arbeidslovgivningen som er vedtatt og gikk gjennom de
viktigste endringene. De la stor vekt på at kursdeltakerne hadde et stort ansvar i å formidle
dette videre i sine virksomheter og å bruke loven som redskap for medlemmenes interesser.
Vi hadde bedt om at representanter fra privat sektor skulle være på årets kurs og det var en på
hvert kurs. En drev utleie av rom og den andre produserte vin, dvs begge var også
arbeidsgivere. De var fagorganiserte og bidro til mange interessante diskusjoner med hensyn
til partssamarbeidet. CTC Havanna var også veldig fornøyd med deres bidrag til debatt.
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Roy Pedersen var med i LO i Oslo sin delegasjon denne gangen for å diskutere samarbeidet
videre samt underskrive intensjonsavtalen. Vi fikk alle de avklaringene vi trengte. De kommer
16.-23. mai og melder tilbake hvem som kommer. Vi bestiller billetter når det er klart.
Seminaret for 2015 vil være i uke 49 (30. november – 4. desember)
Nytt av året er at vi sendte over pengene på forhånd etter et foreløpig budsjett og at vi skal få
et regnskap i etterkant når det er klart. Regnskap ble levert ved avreise.
Vårt inntrykk er at vårt bidrag til CTC Havanna sin virksomhet er viktigere enn noen gang. En
del av virksomhetene er private eller joint venture (mixtas) og de er usikre på hvordan dette
skal organiseres i og med at de ikke har en egen arbeidsgiverorganisering. Partssamarbeid er
nybrottsområde for dem. Reell partssamarbeid er også nybrott i offentlig sektor.
De signaliserte også at de trenger økonomisk bistand til å trykke opp den nye
arbeidsmiljøloven i lite format slik at alle tillitsvalgte kan ha et eksemplar med de viktigste
reglene. LOs internasjonale avdeling er kontaktet om dette, men data fra CTC mangler. CTC
Havanna har også utfordringer med hensyn til datautstyr. De har få pc-er og mange av dem i
dårlig forfatning. Dette gjelder spesielt de som er på sekretariatet og distriktskontorene.
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Kulturutvalgets arbeid i 2014
Utvalgets sammensetning per 31.12.2014
Leder: Beate Krogh Løseth (Fagforbundet)
Nestleder: Odd Mikkelborg (Postkom)
Medlemmer: Arne Bernhardsen (HK)
Kjersti Johansen (Fagforbundet) (Død 29.10.2014)
Marianne Næss (Fagforbundet)
Tom Willy Petterson (SL)
Trond Ydersbond (NTL)
Unni Øgård (NTL)
Bjørg Spillum (NTL)
Idar Burheim (Postkom)
Dag Andreas Vargset (NTL)
De tre sistnevnte ble valgt inn i januar 2014.
Lill Sæther har fungert som sekretærvikar for Ingunn Gjerstad, LO i Oslo, hele perioden.
Mangeårig medlem av kulturutvalget, Kjersti Johansen, deltok på sitt siste utvalgsmøte i juni.
Hun døde 29.10.2014. Kulturutvalget stilte med representanter til begravelsen 5. november og
sørget for at det ble sendt blomster fra LO i Oslo og kulturutvalget. Vi ærer Kjersti Johansen
minne og takker for hennes innsats som faglig aktiv.
Arbeidet i utvalget
Utvalgets mandat er å være 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.
I perioden har utvalget hatt 9 utvalgsmøter, hvorav 5 på våren (21. januar, 25. februar, 1. april,
6. mai og 10. juni) og 4 på høsten (26. august, 13. oktober, 11. november og 1.12). 58 saker er
behandlet med fortløpende rapportering til styret gjennom protokoller. I tillegg har
enkeltmedlemmer og arbeidsgrupper fulgt opp diverse møtevirksomhet og organisert
forskjellige arrangementer mellom møtene.
Utvalget har i løpet av 2014 gjennomført følgende arrangementer, her i kronologisk
rekkefølge:

Teaterkveld 24. april
Som ledd i feiringen av Alf Prøysens 100 års-jubileum organiserte kulturutvalget en
teaterkveld til forestillingen «Trost i taklampa» på Det norske Teatret. 24 personer deltok,
hvorav 16 også på en felles middag i teatrets kafe. De fremmøtte dekket selv kostnadene, da
LO i Oslo i stedet for sponsing av billetter heller valgte å dekke utgifter til et kunstnerisk
innslag med Jørn Simen Øverli, som før forestillingen kåserte over Prøysens tilknytning til
Oslo og fremførte noen av sangene hans.
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Ta sangen tilbake, 30. april
For tredje år på rad arrangerte LO i Oslo allsang kvelden før 1. mai sammen med Sosialistisk
Kor i Oslo og Oslo arbeidersangerforbund (OAS). I år fant kulturarrangementet sted på
Kulturhuset, Youngstorget. Arrangementet var åpent for alle, med kr 100,- i entré. Foruten
inviterte gjester løste over 100 personer billett. Bjørg Spillum fra Kulturutvalget ledet
arrangementet. Eivind Reiersen fra Sosialistisk kor i Oslo og Trond Ydersbond
Kulturutvalget, spilte gitar og var forsangere, mens Knut Kjeldstadli informerte om den
historiske bakgrunnen for en del av sangene. Årets internasjonale 1. mai appellant, Paula
Guisande Bonorat, fra CCOO, Madrid deltok på arrangementet og holdt et innlegg om
situasjonen i Spania og internasjonal solidaritet. Radio Latin America dekket arrangementet
og hadde samme kveld et eget intervju med henne. LOs kulturutvalg sentralt ga oss
underskuddsgaranti, som vi slapp å benytte, da arrangementet gikk i balanse.

Studiekveld med Arbeiderbevegelsens arkiv, Arbark, 6. mai
Odd Mikkelborg i Kulturutvalget organiserte en studiekveld om Arbarks prosjekt med
digitalisering av arbeiderfilm, noe de har arbeidet med i snart tre år. Konsulent Stig-Audun
Hansen holdt et meget interessant foredrag om filmens historie i Norge og viste filmen «Vi
bygger landet» som ble laget som propaganda i 1936. Kulturutvalgets medlemmer og noen
medlemmer i fagforeninger i LO i Oslo deltok.

Markering av Prøysen-jubileet 9. oktober
I forbindelse med Prøysen-jubileet som gjennom året ble markert med forestillinger og
arrangementer rundt omkring i landet ønsket kulturutvalget å lage et arrangement hvor
Prøysens tilknytning til Oslo og arbeiderbevegelsen ble løftet frem.
Erik Tresselt, prosjektleder på Arbeidermuseet for samarbeidsprosjektet mellom museet og
LO i Oslo; «Prøysen i Oslo», deltok på utvalgsmøtet 26.08. og redegjorde for
Arbeidermuseets arbeid med arrangementet. Utvalget informerte tilsvarende om sitt arbeid.
I samarbeid med Arbeidermuseet, hvor Arne Bernhardsen, Lill Fanny Sæther og Bjørg
Spillum deltok på planleggingsmøter, ble det invitert til to arrangementer samme dag, 9.
oktober. Det første fra kl. 17-19.00 på Byarkivet, hvor Bjørn Ivar Fyksen holdt foredrag om
Prøysen og hans tilknytning til arbeiderkulturen, og Jørn Simen Øverli fremførte viser og
snakket om Prøysen i Oslo. Seksjonsleder for Historisk arkiv, Cecilie Lintoft, innledet om steder i
Oslo som Prøysen skriver om i noen av sangene sine. Lill Fanny Sæther ledet møte, som
samlet over 50 deltagere. Samme kveld organiserte Arbeidermuseet en Prøysen-kveld på
Månefisken, hvor Jørn Simen Øverli opptrådte sammen med elever fra Foss videregående
skole. Her møtte over 100 personer. Begge arrangementene var gratis for publikum, og
økonomisk støttet av Arbeidermuseet og LO i Oslo. I tillegg ble det bevilget en del fra
fagforeninger etter henstilling fra LO i Oslo og fra andre kontakter via Arbeidermuseet.

Marcus Thrane kveld, «Marcus Thrane – Klassekamp og demokratiet i
Grunnlovsåret» med foredrag og allsang 11. november
Våren 2014 utga Pax forlag Boka «Marcus Thrane – Forbrytelse og straff» av Mona R.
Ringvej og vi engasjerte henne til å holde foredrag om Marcus Thrane (1817 – 1890) og
Thranittbevegelsen ved et allsangarrangement på Kampen Bydelshus. Kut Kjeldstadli hadde
funnet frem Thranittbevegelsens sangbok fra 1850, og Bjørg Spillum og Trond Ydersbond
plukket ut sanger derfra sammen med sanger fra den tidlige arbeiderbevegelse og de var
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forsangere ved allsangen. Knut Kjeldstadli kommenterte sangene og satte de i et historisk
perspektiv. Kombinasjonen foredrag og allsang fungerte godt. Litt over 25 personer deltok.

Befaring Grønlandsleiret 28 – Maria Josephine Thranes hus, 9. desember
Grønlandsleiret 28, et gammelt trehus, var Maria Josephines hjem mens hennes mann Marcus Thrane
satt på Botsfengselet i Oslo. Huset eies av Oslo kommune og har de siste årene stått ubrukt og er
forfallent. Odd Mikkelborg i kulturutvalget tok initiativ til å arbeide for at huset bevares, evt. som et
Marcus Thrane museum, og han kontaktet Byantikvaren og Gamle Oslo Arbeiderparti om dette. 9.
desember deltok medlemmer av kulturutvalget på befaring av huset sammen med representanter fra
Oslo kommune, Byantikvaren m.fl.

«Svenskene kommer»
Gjennom året har kulturutvalget ved Arne Bernhardsen vært engasjert i en prosjektgruppe
som i samarbeid med Arbeidermuseet som vil lage en utstilling i juni 2015 over den svenske
innvandringen til Norge fra rundt 1900 og frem til i dag. LO i Oslo har bl.a. søkt om og fått
200.000 kr fra LO til dette prosjektet.
Gro Røde, leder av Arbeidermuseet, har engasjert historiker Daniel Bratteteig til å jobbe på
prosjektet, og sammen med Arthur Danielsen fra AOF deltok de på et utvalgsmøte i
desember, hvor de orienterte om fremdriften i arbeidet med utstillingen. De ønsker også å lage
en konferanse om innvandring og er i kontakt med den svenske ambassaden om et samarbeid
og kontakter til svensk LO.

Møte med Historielagene i Oslo
Kulturutvalget ved Lill Fanny Sæther hadde 6. mai et møte med representanter fra flere av
Historielagene i Oslo bla. med Prøysenmarkeringen og den svenske innvandringen på
dagsorden. Flere av deltagerne hadde beskjeftiget seg med temaer rundt svensk innvandring.
Et par hadde også skrevet artikler og bøker om dette. Referat fra møtet ble videreformidlet til
Arbeidermuseet.

Andre aktiviteter
Utvalget inviterte Henriette Jevnaker, lederen for Film og teaterteknisk forening i
Fagforbundet, til sitt møte 10. juni for å få en orientering om situasjonen ved Oslo Nye Teater,
som har vært igjennom en større omstillingsprosess. Hun fortale at teatret nå har
prosjektorganisering, men at situasjonen for de ansatte ikke ble så ille som de hadde fryktet.
Odd Mikkelborg stilte som representant fra kulturutvalget i arbeidsgruppen som behandlet
kulturpolitiske spørsmål i LO i Oslos opplegg i forbindelse med kommunevalget høsten 2015.
Avslutningsvis kan det nevnes at Kulturutvalget - LO i Oslo har fått mange positive
tilbakemeldinger fra folk som har deltatt på de forskjellige arrangementene vi har gjennomført
gjennom året. Kulturutvalget vil også trekke frem det gode samarbeide vi har hatt med
Arbeidermuseet, Byarkivet og Arbark.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning pr. 31.12.2014:
Leder: Erik Hagen (NNN)
Synneva Aga (NTL)
Nils Bull (NJF)
Gunn Elisabeth Dahl (NJF)
Bjørn Tore Egeberg (HK)
Ove Engevik (FF)
Jokke Fjeldstad (HK)
Nils Harnæs(Fagfor)
Steinar Hopstad (Fagforb)
Frank Lie (Postkom)
Jon Sigmund Løken (Postkom)
Geir Mathiessen (NTL)
Per Ivar Nilsen (FF)
Bjørn Olav Nordhaug (FF)
Kari Solaas Paulsen (NTL)
Stig Roger Sjøenden (FF),
Petter Vellesen (FF)
Wiggo Vinje (NTF)
Rune Aasen (Fagforb)

Ingunn Gjerstad (Sekretær fra LO i Oslo)
Lill Sæther (sekretær fra LO i Oslo )

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 muntlig ved leder og
ved å framlegge protokoller. Mange oppgaver, særlig i forhold til media, involverer tett dialog og
deltakelse fra LO i Oslos leder.
Det er i perioden avholdt 6 utvalgsmøter, 29. januar, 25. mars, 20. mai, 2. september, 3. november og
3. desember. I møtene er 53 saker behandlet. Mellom møtene møtes arbeidsutvalget ved leder,
nestleder og sekretær ved behov blant annet for å vurdere høringer vi får. Utvalget prioriterer å gi
høringssvar på kommuneplaner, kommunedelplaner, større prosjekter som kommer i arealkonflikter
med næring og transport og evt. større områdereguleringer utfra kapasitet og politisk prioriteringer.
Leder møter i styret og gjennomføre møter med allierte og andre i konkrete saker, også sammen med
LO i Oslos leder og sekretær.
Utvalget har i samarbeid med sekretariatet besvart en høring i perioden, Planprogram for
Haraldrud (under). Utvalget har gitt andre innspill i form av innledninger, leserinnlegg,
pressemeldinger og uttalelser. LO i Oslo tar i alle høringer mål av oss til å spille inn helhetlige
38

løsninger som ivaretar befolkningens behov for arbeidsplasser samt unngå stadige konflikter
mellom bolig, næring, transport og miljø.

Allianser
Utvalget inviterer jevnlig eksterne innledere samt fra foreninger og forbund både for å orientere oss i
aktuelle saker og gi innspill.
Utvalget har ved behov kontakt med relevante stortingspolitikere, bystyre- og bydelsutvalgsmedlemmer, kommunale og statlige etater og næringslivsaktører i saker som omhandler
arbeidstakerrettigheter, transport- og utdanningsspørsmål.

Viktige oppgaver
LO i Oslo ser det som en viktig oppgave å sikre behovet for arealer til ulike formål i vår hovedstad
som er en av Europas mest hurtigvoksende storbyer. Arealer for transportformål, for næringsvirksomhet, fritids- og kulturaktiviteter og gode bomiljøer må balansere. Utvalget er opptatt av
utviklingen på eiendomsmarkedet i Oslo der politikernes iver etter å omregulere områder stimulerer
den pågående utflytting av industribedrifter.
I år har det vært noen færre overordnede planprosesser og utvalget har valgt bort en del mindre
enkeltstående reguleringssaker. Utvalget har konsentrert innsatsen rundt tungtransport i Groruddalen,
spesielt gjennomgangstrafikken i Veitvedtveien og trafikken til og fra Huken pukkverk. I tillegg har
temaet kollektivtransport for gods og Alnabruterminalen tatt mye oppmerksomhet. Et positivt trekk
ved den blåblå regjeringen var at de åpnet debatten om plassering av politiets beredskapssenter etter at
statsminister Stoltenberg året før, i stortingsmøte om 22. Julikommisjonen, slo fast at dette skulle
plasseres på Alnabru. Justisminister og Samferdselsminister fra Frp har åpnet saken for vurdering.
Politidirektoratet kom sommeren 2014 med et alternativ for plassering, nemlig Grønmo. Utvalget er
positive til dette, fordi arealbehovet på Alnabru utvides og vi frykter for jernbanens behov vil lide.
Tross vedtak på nasjonalt nivå om Alnabruterminalen som Norges viktigste knutepunkt i en
bærekraftig godsstrategi, trekker igangsetting av utvidelsen ut i tid, mens trafikken bokstavelig talt
finner andre veier. Det blir avgjørende viktig å få på plass utbygging av Alnabruterminalen i neste
Nasjonal Transportplan/NTP.
Det ble orientert om situasjonen på havna på representantskapsmøtet 27.1.2014.

Innledninger på utvalgsmøtene i perioden
29. januar:

Stein Stugu fra De Facto innledet om nedgang i produktiviteten. Utvalget bestilte et notat fra
De Facto om temaet basert på innspill i debatten.

25. mars:

Jens-Petter Hagen fra Fellesforbundet innledet om FAFO-rapport 20349, Arbeidsforhold i
utelivsbransjen, og om Fellesforbundets forslag til tiltak.
Avdelingsdirektør Morten Wasstøl fra Plan- og Bygningsetaten (PBE) innledet om
Kommuneplanen. Utvalget vurderte at saken og diskusjonen i utvalget kan være
grunnlag for et høringssvar.

3. desember: Holger Schlaupitz fra Jernbanealliansen og Per Pedersen fra Jernbaneverket innledet om
tiltak og bruk av Alnabruterminalen.

Forberedelser til kommunevalgkampen 2015
Arbeidet med kommunevalgkampen foregikk i arbeidsgrupper sommeren 2014. Det ble
utarbeidet spørsmål til de politiske partiene. Utvalget fikk spørsmålene som var relevante til
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gjennomgang og diskusjon og hadde noen kommentarer. LO i Oslos
kommunevalgkampstrategi ble vedtatt i representantskapet den 8.september. I siste møte før
jul diskuterte utvalget de næringspolitiske valgkampsakene og hvordan det skal jobbes
politisk med dette fram mot kommunevalget, og bestemte at aktuelle politikere og andre
inviteres til møtene i utvalget våren 2015 i hht. saksfelt. Disse møtene vil være åpne for styret
og andre interesserte.

LO i Oslos arbeid i klimavalgalliansen og «Broen til framtiden» (se og
styrets arbeid)
I 2012 tok LO i Oslos leder Roy Pedersen sammen med andre sentrale tillitsvalgte til orde for en
klimapolitikk som også retter søkelyset på økonomisk omfordeling. LO i Oslo tilsluttet oss kampanjen
”Klimavalg 2013” i 2012 da den bestod av om lag 30 organisasjoner fra ”Besteforeldreaksjonen via
Attac til Natur og Ungdom. I januar 2013 talte organisasjonen nærmere 45 medlemmer og på
valgdagen var over 100 organisasjoner tilsluttet.
Nettverket arrangerte en stor klimakonferanse for grunnplanet i februar 2014. Se mer informasjon om
broen til fremtiden http://klimakonferanse2014.no/ Kjersti Barsok representerte LO i Oslo i
arbeidsutvalget til hun trakk seg som nestleder i LO i Oslo i november 2014 da hun ble valgt som
nestleder i NTL. Kjersti Barsok og Ingunn Gjerstad har begge deltatt i en arbeidsgruppe for praktisk
arbeid med konferansen og bokprosjekt.

Fagopplæring- Fagopplæringsforum
Vardeprosjektet/lærlingeklausul ble i utvalgsmøtet den 2. september nevnt som en sak forumet kan
behandle. Forumet arrangerte et møte våren 2014.

Deltakelse /Representasjon
Utvalgsmedlemmer har deltatt i relevante møter og konferanser på feltet gjennom året.
Bla. deltok Sigmund Løken på en konferanse arrangert av LO Øvre Romerike 14.-15.
november om arbeidslivskriminalitet og fremveksten av et useriøst arbeidsliv.

Høringssvar avgitt i perioden - Offentlig ettersyn Planprogram for
Haraldrud
LO i Oslo takker for muligheten til å uttale seg i saken. Det er positivt hvis denne typen
planprogram kan bøte på en byutvikling som er utbyggerstyrt og lite helhetlig. Oslo er
avhengig av variert næringsvirksomhet. LO i Oslo har ofte spilt inn at det må etableres en
strategi for å ivareta de bedrifter som allerede er her og deres behov for utvikling og sikring
av rammevilkår. Vi har likevel sett altfor mange eksempler på at kommunen stiller seg
uforstående og passiv til veletablerte bedrifters behov for kommunal tilrettelegging og
imøtekommenhet, ja til tider også har lagt føringer når det gjelder arealdisponering og
regulering som aktivt motarbeider videre virksomhet i byen. Forutsetningen for et sunt og
variert næringsliv og arbeidsmarked er at vi også har plass til produksjonsbedrifter og industri
i tillegg til ulike typer handels- og servicebedrifter. Mange næringsvirksomheter kan fungere
godt i blanding med boligområder, men dette gjelder ikke alle. Spesielt for en del industri,
gjenvinnings og logistikkvirksomheter er det viktig at disse blir skjermet fra boligområder
mens de kan fungere godt sammen med annen næringsvirksomhet. Slik vi ser det er det i
Oslo Kommunes planer for få og for små områder som er avsatt til ren nærings-/ industri- og
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gjenvinningsvirksomhet og dette er med på å skape blant annet støyproblemer for flere
innbyggere.
LO i Oslo ser med bekymring på begrensningene i forhold til videre utbyggingsmuligheter for
Haraldrud forbrenningsanlegg. Den forventete befolkningsveksten i Oslo og Akershus
medfører at det sannsynligvis vil være behov for å bygge en ny ovnslinje om ca. 12 – 15 år.
Det bør legges til rette for en slik utvidelse i planprogrammet for Haraldrud. Dersom det ikke
skjer vil konsekvensen være at man må bygge et nytt forbrenningsanlegg i Osloregionen til
betydelig høyere kostnader.
LO i Oslo viser til at små og mellomstore industribedrifter ofte blir skjøvet ut som følge av
boligutvikling i transformasjonsområdene i de tradisjonelle industriområdene i Groruddalen.
LO i Oslo ønsker å snu denne trenden og mener at Haraldrud/Brobekk er et egnet område til å
prioritere produksjon, verksted- og lagervirksomhet. Anlegget for avfallshåndtering og
energiproduksjon i området er bærekraftig og har en god og strategisk plassering i byen.
Nødvendige arealer i fremtiden for Renovasjonsetaten, Energigjenvinningsetaten og Hafslund
Fjernvarme må sikres. Gjennom planprogrammet må det sikres videre drift og utvidelse av
permanent gjenbruksstasjon, optisk utsorteringsanlegg, ny forbrenningslinje, utvidelse for
fjernvarmeanlegg, administrasjonslokaler, spisslastanlegg, lager og infosenter for
Renovasjonsetaten.
Den gamle industribebyggelsen langs Kabelgata er bevaringsverdig og i god stand og
velegnet for videreutvikling for små og mellomstore industribedrifter. Nærheten til Kuben
yrkesarena gir gode muligheter for samspill mellom yrkesopplæring, lærlingetilbud og
styrking av yrkesfag og håndverksferdigheter.
LO i Oslo anbefaler med bakgrunn i dette en byutvikling i Haraldrudområdet som er en
mellomting mellom alternativ 1 «Null + med dagens arealbruk» og alternativ 2
«Næringsbyområde med Østre Aker aveny».
Byutviklingsalternativet kan gis navnet «Flerfunksjonell industriby» hvor hovedvekten er lagt
på små og mellomstore industrivirksomheter i tillegg til anlegg for avfallshåndtering og
energiproduksjon. Andre funksjoner som kontor, handel og boliger kan innpasser der det
ligger til rette for det. Hovedgrepet med etablering av gode gangforbindelser gjennom
området og oppstramming av gatenettet til en mer urban struktur med en sentral plass i møtet
mellom Kabelgata, Tårngata og Haraldrudveien støttes.
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Familie og likestillingsutvalget for Oslo og Akershus
Familie og likestillingspolitisk utvalg besto pr. 31.12.2014 av: Inger Helene Vaaten HK,
leder, Ubah Aden NTL, nestleder, Eva Nordås FLT, Runa Bolstad Laume HK, Stein Olav
Ringen Fagforbundet, Janne Moen Lyng LO Øvre / NTL, Gunnar Holm LO Øvre / FF, Hulda
Møller Larsen LO Asker og Bærum / HK, Anna Elisabeth Uran Fagforbundet, Jagdish Kaur
SL, Vara: Ove Buvarp Fagforbundet, Eli Sundby NTL, Kumud Kalla SL.
Utvalget har i løpet av året hatt sju møter. I tillegg til kontinuerlig arbeid med «kvinner på
tvers av kulturer», har utvalget prioritert arbeidet med planlegging og gjennomføring av
«Europride». Se eget punkt om dette.
Utvalget har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for heltids-/deltidsproblematikk, og det ble
arrangert et ettermiddagsmøte om temaet.
Det ble også arrangert "kvinner kan" - kurs i samarbeid med familie og likestillingspolitisk
utvalg i Østfold. Kurset ble arrangert på Sørmarka og det var mulighet for å ha med barn.
Framfylkingen sto for aktiviteter for barna, det var 8 barn til stede fra 3-14 år. Det deltok 33
kvinner på kurset.
Det har vært gjennomført sju møter for kvinner på tvers av kulturer dette året. Det møter opp
ca. 15 til 25 personer på møtene hver gang – hvem som møter varierer fra gang til gang..
Nettverket har vært på bedriftsbesøk, hatt temamøter, sommeravslutning og julemøte på
Sørmarka, med nærmere 50 deltakere. Distriktskontoret deltar på alle møtene.
OSLO PRIDE
Distriktskontoret har hvert år, sammen med familie- og likestillingspolitisk utvalg, ansvaret
for den praktiske gjennomføringen av LOs engasjement under «Oslo Pride». Dette innebærer
bemanning av en stand med kafé i Pride Park og en LO-seksjon i paraden. Vi har blitt en
viktig aktør i «Oslo Pride», og vi samarbeider godt med hovedarrangørene. I tillegg har vi tett
kontakt med SV og Arbeiderpartiet under hele arrangementet.
Europride
Oslo var i år vertskap for Europride. Distriktskontorets deltakelse mobiliserer en rekke
frivillige og det ble lagt ned ekstra innsats for mobilisering til deltagelse i paraden. Vi deltok
med en egen seksjon i paraden med veteranbrannbil, stor flåte med egne T-skjorter produsert
for anledningen, og nærmere 1000 deltagere i LO seksjonen,. Standen var som vanlig godt
besøkt, det var god stemning og mange positive tilbakemeldinger, i tillegg til noen nye LOmedlemmer.
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Ungdomsutvalget for LO i Oslo og Akershus
Ungdomsutvalget pr.31.12.2014 besto av 19 representanter fra 14 forbund. I tillegg til varaer,
fra ungdomspartiene og Norsk Folkehjelp samt ungdomssekretærene som tiltrer utvalget
består utvalget av 32 personer. I tillegg kommer også lokalorganisasjonene i Akershus som
får invitasjon til å delta. Det har i 2014 vært avholdt 8 møter og en helgesamling på Hafjell
det handlingsplan for 2014-2016 ble utarbeidet. Eddie Ingebrigtsen har vært leder av utvalget
frem til han ble valgt på NTL sitt landsmøte som forbundssekretær, Joakim Gebhardt ble
konstituert som leder frem til 14.januar 2015, på utvalgsmøte 26.november. Mats KvaløyBjørbekk har vært nestleder og har også vært ungdomsutvalgets representant til styret for LO i
Oslo. Det er ett felles ungdomsutvalg for Oslo og Akershus.
1.mai-arrangementet
Ungdomsutvalget sammen med solidaritetsungdommen arrangerte egen stand på
Youngstorget samt et temamøte på Blindern. På standen ble det delt ut gratis brus (sponset av
ringnes) popcorn og sukkerspinn. Dette til stor glede for besøkende på standen, Ca. 3000 brus,
popcorn og sukkerspinn ble delt ut. Det ble også gått til innleie av storskjerm på Youngstorget
i samarbeid med LO i Oslo. Evalueringen av arrangementet er at det var stor suksess med
stand, men forbedringspotensial for økt synlighet på selve Youngstorget. Storskjermen vil
vurderes på nytt, men med endret innhold og synlighet. Det ble samlet inn penger til Norsk
folkehjelps 1.mai aksjon. Ca 17.000 kr ble samlet inn.
LOs sommerpatrulje
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26, 27 og 28. Patruljen hadde,
ca. 80 deltakere. Det ble gjennomført 1232 besøk med en god fordeling mellom Oslo og
Akershus. LO Follo, LO Øvre Romerike, LO Nedre Romerike og LO Asker og Bærum
frikjøpte egne personer for å gjennomføre patruljen i sitt område. Her har vi forskjellige
erfaringer med resultatet og det vil frem til sommerpatruljen 2015 bli avklaringsmøter på
ansvarsfordeling og gjennomføring. Linn Andersen fikk utvidet stillingsprosenten i 4 måneder
for å være sommerpatruljekoordinator, noe vi absolutt ser behov for å fortsette med, også i
fremtiden grunnet oppslutningen i Oslo og Akershus.
I media ble sommerpatruljen omtalt i de fleste lokalavisene, men også i riksnyhetene som VG,
TV2 osv. Vi hadde med oss LO lederen Gerd Kristiansen, i forkant av sommerpatruljen, og
under sommerpatruljen ble også AP leder Jonas Gahr Støre med på Nebbursvollen på Nedre
Romerike.
Skoleinformasjon/-besøk
Vi sendte ut informasjon om tilbud om skolebesøk til alle videregående skoler i Oslo og
Akershus per e-post. Vi får mest respons fra studiespesialiserende linjer. Vi vet at flere
forbund har direkte kontakt med faglærere innenfor sitt fagområde og blir invitert på
skolebesøk. Vi tar også på oss "oppdrag" fra LO sentralt som får besøk fra skoler også utenfor
Oslo/Akershus.
Samarbeid med andre organisasjoner
Ungdomssekretærene har et samarbeid med NAV om skolering av ungdom med
prosjektnavnet «Ny sjanse for ungdom» og «Drømmeukene». Det er etablert et godt
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samarbeid med Norsk Folkehjelp. Ungdomspartiene AUF, SU og Rødt blir invitert med faste
representanter i ungdomsutvalgsmøtene. I tillegg deltar vi ofte når LO sentralt har besøk, og
har ofte innledninger om ulike temaer.
Unge nordiske arbeidstakere.
Det er innledet et samarbeid med den svenske Kirken i Oslo for å kunne nå unge svensker
som har flyttet til Oslo og Akershus. Det har blitt gjennomført 6 åpne møter der vi har holdt
foredrag om rettigheter og plikter. På møtene blir de mest aktuelle forbundene invitert til å
delta. Prosjektet har vært suksessfullt og har ført til gode diskusjoner og flere medlemmer, og
det jobbes konkret med tariffavtaler på noen av stedene som de svenske ungdommene jobber.
LOs studentservice på høgskolene og universitetene
Ungdomssekretærene ved distriktskontoret har koordinert felles LOs studentservice-stands på
utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus, og bistått enkelte forbund med booking og
gjennomføring av standsaktivitet ved spesifikke fakulteter.
Fra høstsemesteret 2014, ble det etablert nye retningslinjer for leie av standplass på
Høgskolen i Oslo og Akershus. De nye reglene innebærer at LO og andre eksterne aktører får
kun lov til å være tilstede på skolen en gang i kvartalet. Siden vi var tidlig ute med å avtale
datoer, fikk vi unntak fra de nye reglene, men fra 2015 vil de nye reglene gjelde for oss også.
Ved studiestart er det høyt trykk og stor konkurranse om å få studentenes oppmerksomhet.
Dette merker vi spesielt ved HiOA, Oslo, Pilestredet 35 (P35), ved at det er vanskeligere å få
standplass de to første ukene ved studiestart, men det løste vi praktisk ved å søke bydelen om
tillatelse for ha stand utenfor "hovedinngangen" til P35.
Øyafestivalen
Ungdomsutvalget hadde i samarbeid med MFO stand på Øyafestivalen som har omtrent
80.000 besøkende. Når gjennomsnittsalderen er på anslagsvis 32år, regner vi med at vi møtte
mange unge i målgruppen. Vi hadde arbeidslivsquiz som ble besvart av mange, inkludert LO
lederen, Gerd Kristiansen som besøkte standen på festivalen. Standens beliggenhet og
utforming bidro til at LO var godt synlig på festivalen.
Samarbeid med lokalorganisasjonene
Ungdomssekretærene og nestleder har deltatt på styremøter i regi av LO i Oslo. Det har vært
litt vanskelig for utvalget å delta på møter, fordi styremøtene i LO i Oslo er på dagtid. Det har
også vært et samarbeid med lokalorganisasjonene i Akershus.
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Uttalelser vedtatt i perioden
Støtt stolte havnearbeidere
Tariffavtalen for laste- og lossearbeid i havnene knyttes til ILO-konvensjon nummer 137 og
som Norge har undertegnet. Registrerte havnearbeidere har fortrinnsrett på arbeidet uavhengig
hvorvidt havna er privat eller offentlig eid. De er LO-organisert i Norsk
Havnearbeiderforening som igjen er tilsluttet Norsk Transportarbeiderforening.
Ved Risavika Terminal har arbeidsgiverne støttet av NHO Logistikk og Transport nektet å
undertegne tariffavtalen. Transportarbeiderforbundet boikotter dermed havna og
havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø er tatt ut i sympatistreik. Dette er en lovlig
tariffkonflikt som støttes av LO.
I Oslo havn har havneledelsen gått kraftig ut og angrepet krav om tariffavtale i Risavika selv
om de ikke er tariffpart.
Samtidig har tariffmotparten på Oslo havn, igjen støttet av havneledelsen, flere tvistesaker
med havnearbeiderne og Transportarbeiderforbundet. En tvist dreier seg om tariffavtalens
bestemmelse med krav om økt antall faste ansatte, dersom antall innleide overstiger 10%, slik
tilfelle er på Oslo havn. En annen dreier seg om bestemmelsen om felles spisepause nedfelt i
tariffavtalen. Fagforening og forbund har blant annet foreslått å ansette flere for å løse begge
tvistene, men blitt avvist.
I et hemmelig notat har ledelsen for Oslo havn framlagt en strategi for hvordan
havnearbeidernes tariffavtale og kamp skal undergraves. En representant fra NHO har påtatt
seg å utrede hvordan havna kan organiseres for å bli kvitt hele tariffavtalen.
I tillegg har havnestyret mot de ansattes stemmer vedtatt å overføre kommunalt ansatte
havnekranførere til et privat selskap. Lønns- og arbeidsvilkår endres, der spesielt
alderspensjon forverres. Det er beklagelig at representanter fra Oslos borgerlige partier
sammen med representanten fra Oslo Arbeiderparti stemte for dette. Oslo SVs representant
stemte avholdende.
Godt organiserte havnearbeidere med tariffavtale er avgjørende for å hindre sosial dumping.
EU-kommisjonen har to ganger forsøkt å gjennomføre fri konkurranse mellom arbeidsfolk på
havnene. Begge gangene er dette forhindret. Alternativet til dagens tariffavtalesystem er ikke
dårligere avtaler, men at arbeidet utføres av for eksempel filippinske sjøfolk om bord i båtene,
til en lønn på 20-30 kroner timen. Det er både sosial dumping og fagforeningsknusing.
Havnearbeiderkampene har derfor støtte fra internasjonal fagbevegelse.
LO i Oslo støtter havnearbeidernes kamp og oppfordrer fagforeninger, klubber og
enkeltpersoner til å sende moralsk støtte til ntf@transportarbeider.no og økonomisk støtte til
konto 3060 19 62566.
Vedtatt av LO i Oslos representantskapsmøte 27. januar 2014.

Støtt de streikende ved Design Forum
Representantskapsmøtet i LO i Oslo gir sin fulle støtte til de streikende ved Design Forum og
deres kamp for å oppnå tariffavtale med virksomheten.
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Retten til tariffavtale og kollektive forhandlinger er en menneskerett som igjen og igjen må
forsvares. Stadig oftere ser vi arbeidsgivere som både nekter å inngå tariffavtale og som
undergraver avtalen selv om den er undertegnet.
De streikende ved Design Forum må derfor møtes med solidaritet fra hele fagbevegelsen og
om nødvendig med sympatistreik fra andre LO-forbund.
LO i Oslo oppfordrer fagforeninger til å vedta støtteerklæringer, delta på støttemarkeringer og
å bidra med streikevakter.
Representantskapsmøtet vil gi ros til de ansatte i Design Forum for at de våger. Det kreves
mot for å ta en kamp for å oppnå tariffavtale.
Stå på - dere vinner!
Vedtatt av LO i Oslos representantskapsmøte 27. januar 2014.

Stans volden i Venezuela - støtt den demokratisk valgte regjeringen
Den mest aggressive opposisjonen i Venezuela har stått i spissen for de voldelige episodene
flere steder i Venezuela. Leopoldo López og andre lokale opposisjonsledere har ledet disse
opptøyene. López selv deltok aktivt i kuppet mot den folkevalgte presidenten Chávez i april
2002. Leopoldo López har også vært invitert som gjest til Oslo Freedom forum, fremstilt som
en demokratiforkjemper.
Opposisjonen kontrollerer de fleste media og derved informasjonen som går ut i verden, og
derved er det vanskelig å danne seg et eksakt bilde av hva som faktisk skjer i Venezuela. Et
eksempel er NRK som viste bilder fra en regjeringsvennlig demonstrasjon og presentert det
som en demonstrasjon arrangert av opposisjonen.
Det som er et faktum er at Venezuela under Chávez inspirerte folk til å velge progressive
regimer i land som Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, Paraguay og
Honduras på 2000-tallet. Brasil og Argentina fikk sosialdemokratiske regjeringer som også
valgte å alliere seg økonomisk med Venezuela.
LO i Oslo frykter nå at vi skal oppleve noe lignende av det som skjedde i Chile i 1973 hvor
USA støttet kuppmakerne mot den folkevalgte Allende-regjeringen.
Det kan dokumenteres at USA har gitt økonomisk støtte til opposisjonen i Venezuela.
LO i Oslo tar sterkt avstand fra volden i Venezuela, uansett hvem som står bak, og USAs
innblanding i venezuelansk politikk.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014.

All utenlandsk innblanding i Ukraina må opphøre og samarbeid med
fascister og høyreekstreme må være uaktuelt!
Årsmøte i LO i Oslo krever at Norge bidrar til at det ukrainske folk selv kan få velge sin
framtid. Dette krever at all utenlandsk innblanding opphører.
Russlands annektering av Krim er i strid med folkeretten. Den gjennomførte
folkeavstemningen om halvøyas framtid har ikke internasjonal legitimitet. Folkets klare
mening kan likevel få betydning for Krims framtidige status.
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USA, NATO og EU-land har funnet fornyet interesse for folkeretten som de selv ikke har
respektert i Afghanistan, Irak, Libya og Pakistan.
Vestlige land har hatt møter og samarbeider med ukrainske fascister i partiet Svoboda som
attpåtil er representert med fire representanter i den ukrainske overgangsregjeringen.
Årsmøte i LO i Oslo mener det ikke kan kompromisses med folkeretten, ei heller fascister og
nynazister.
Vi forstår det ukrainske folkets forbannelse over et korrupt og udemokratisk regime og forstår
gleden over at president Janukovitsj er avsatt selv om han var demokratisk valgt.
Ukrainas økonomi er på felgen, preges av korrupsjon og der landet med skiftende regjeringer i
realiteten domineres av oligarker.
EU, USA og vestlige land, Norge inkludert, tilbyr Ukraina en avtale som får store
konsekvenser for befolkningen. Det kreves høynede gasspriser med rundt 50%, frys i
pensjoner, studiestipend og trygdeytelser til å begynne med, samt krav til omfattende
økonomiske reformer og øvrige kutt i offentlige utgifter. EU vil tvinge landet til å velge
nyliberalisme.
En farlig ukrainsk nasjonalisme er oppstått og som rettes rettet mot venstresida, russere, jøder
og homofile. Samtidig foregår det voldsbruk fra prorussiske grupper.
Denne politiske cocktailen sammen med utenlandsk innblanding kan føre til et autoritært styre
i Kiev, støttet av vestlige land.
Årsmøte i LO i Oslo vil advare mot at Ukraina blir delt i en pro vestlig del og en pro russisk
del. Landets territoriale enhet må beholdes. Vi trenger ingen ny Berlinmur i Europa, men en
tredje vei. Valget kan ikke være enten Putin eller nyliberalisme.
Ukrainas utfordringer kan bare løses politisk og ikke med trusler og krig. Samtidig viser
erfaringer at boikott og isolering av Russland ikke er en klok politikk.
Ukrainerne må selv bestemme. Frie- og uavhengige valg må gjennomføres. Demokratiske
rettigheter må utvikles og sikres, inkludert rett til utdanning, arbeid og bolig, rettssikkerhet og
ikke-diskriminering, organisasjons- og ytringsfrihet, samt fagorganisertes rett til å organisere
seg med reell forhandlings- og streikerett.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014.

Frafall anklagene og stopp fengslingen av spanske tillitsvalgte
Åtte medlemmer av CCOOs industriforbund og UGTs metallarbeiderforbund, ble arrestert
etter å ha demonstret utenfor Airbus -fabrikken i Getafe, Madrid, i forbindelse med en felles
europeisk demonstrasjon- og generalstreik i 2010.
Fabrikken produserer flydeler og har mer enn 2000 ansatte. De åtte er anklaget for å hindre
politiets arbeid da de ville fjerne blokaden de streikende hadde dannet foran fabrikken.
Politiet provoserte fram en konfrontasjon og gikk til angrep på de streikende og skjøt med
skarpt!
Retten til å streike er lovfestet i Spania. Det spanske politiet har valgt å følge politiske
signaler om å kriminalisere streiker og andre sosiale protester, framfor retten til fri
fagorganisering og streikerett. Etter langvarige rettsforhandlinger, er de åtte
fagforeningsaktivistene dømt til åtte år og tre måneder i fengsel, samt en stor bot. Flere
fagforeningsfolk kan vente seg strenge straffer i saker som ligger til behandling i rettsvesenet
hvis denne praksisen får feste seg.
47

LO i Oslo slutter seg til generalsekretær i IndustriAll, Jyrki Raina, som har gått hardt ut mot
det spanske rettsvesenet og sagt: " Dette er ikke bare en fornærmelse mot demokratiet, dette er
et gufs fra Francos tid."
LO i Oslo fordømmer den ekstreme straffeutmålingen mot arbeiderne. Vi krever at de spanske
myndigheter slutter med angrepene på arbeidstakerrettigheter og stanser undertrykkingen av
demokratiet i Spania.
De spanske fagforbundene ser spanske myndigheters opptreden som en del av en større
kampanje mot fagforeningene i landet.
LO i Oslo stiller seg det samme spørsmålet som IndustriAll, CCOO og UGT; hvorfor har
rettssaken utelukkende fokusert på demonstrantene og ikke politiets bruk av åpen ild under
demonstrasjonen 29. september 2010? Flere ble såret under angrepet. Vitner til politiets
oppførsel har ikke blitt avhørt under etterforskningen, som kun har hatt som mål å dømme
fagforeningsmedlemmene hardt for å skape frykt, slik at folk avstår fra å benytte streikeretten.
LO i Oslos årsmøte krever at spanske myndigheter frafaller alle anklager mot de spanske
kameratene og oppfordrer resten av fagbevegelsen til å gjøre det samme.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014.

LO i Oslo støtter lærernes kamp for en sentral arbeidstidsavtale
LO i Oslo støtter Skolenes landsforbund, som er LOs skoleforbund, og de øvrige
lærerorganisasjonene helhjertet i kampen for kollektivavtaler generelt og en sentral
arbeidstidsavtale spesielt. Forhandlingene mellom KS og lærerorganisasjonene om
undervisningspersonalets arbeidstid har foreløpig strandet. Årsaken er bl.a. at
arbeidsgiverorganisasjonen KS, som representerer kommunene og fylkene utenom Oslo, vil
overlate til hver rektor å bestemme hvor mange timer lærerne skal undervise i hver uke. Når
det gjelder Oslo kommune, har kunnskapsbyråd Anniken Hauglie signalisert gjennom både
Aftenposten og Dagbladet at også hun helst vil gi rektorene styringsrett over lærernes
arbeidstid.
LO i Oslo vurderer arbeidsgivers krav som helt urimelig. KS ser helt bort fra skoleverkets
egenart. Det å holde undervisningstimer er den viktigste delen av lærernes arbeidsoppgaver,
og det er samtidig den mest krevende delen. Læreren må stå i rampelyset i flere timer på hver
eneste av elevenes skoledager. Derfor er det viktig at rektor ikke ensidig kan utvide det antall
uketimer en lærer skal undervise. Riktignok heter det i KS sitt «tilbud» at
undervisningstimetallet skal fastsettes på hver enkelt skole etter drøftinger mellom rektor og
de tillitsvalgte. Det høres tilforlatelig og demokratisk ut, men drøftinger innebærer at rektor
har styringsrett. Rektor bestemmer m.a.o. undervisningstimetallet selv om de tillitsvalgte er
uenige. LO i Oslo ser at et slikt opplegg innebærer en tydelig svekkelse av lærernes
rettigheter. Det kan ikke godtas.
LO i Oslo vil i denne sammenhengen presisere at de ikke mistenker rektorene for å ville
lærerne vondt. Men den økonomiske situasjonen i mange fylker og kommuner vil fort kunne
tvinge rektor til å pålegge lærerne så mange undervisningstimer at det blir for liten tid til
forberedelse av timene, etterarbeid og vurdering. Da vil undervisningen bli dårligere, mange
vil slutte i lærerjobben, og færre vil velge lærerstudiet. Det å undervise er bare en del av en
lærers dagsverk. Hver undervisningstime må forberedes. Etterarbeid, retting av prøver og
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innleveringer, vurdering og kontakt med hjemmene kommer i tillegg. Det må lages opplegg
som hver enkelt elev har nytte av. Veldig mye av dette er lærerne nødt til å gjøre på fritiden,
dvs. om kveldene og i helgene. Det kan ikke utsettes til den tiden elevene er på ferie.
Helheten i lærernes arbeidsoppgaver tilsier at de rett og slett ikke rekker å gjøre jobben i løpet
av en normalarbeidsdag. Derfor har de fram til nå hatt aksept for at de avspaserer merarbeidet
når elevene har sine ferier. Denne ordningen må prolongeres i en sentral avtale. Ellers vil den
ryke på mange skoler.
Det blir meningsløst for en lærer å måtte stå til rådighet når elevene er på ferie. Ingen lærer er
i stand til å hjelpe sine elever med noe som helst når de har reist bort. Noen få dager kan det
være behov for at lærerne er på arbeidsplassen sin også utenom elevenes arbeidsår, men det
har for lengst blitt tariffestet.
LO i Oslo ser på det KS gjør, som et ledd i de mer generelle bestrebelsene på arbeidsgiversida
for å svekke fagbevegelsens posisjon i arbeidslivet. Vi har sett den samme tendensen i andre
bransjer og oppfordrer alle fagorganiserte til å slå ring om rettigheter som har vært
opparbeidet gjennom lange tider.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014.

Nei til salg av Oslo - støtt barnehageforeldrene
LO i Oslo er imot konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager. Byrådet og Frp ble
i 2012 enige om å selge ti kommunale barnehager og konkurranseutsette sju. Dette iverksettes
selv om en rapport fra De Facto påviser at en storstilt konkurranseutsetting gir et tap for
kommunen på minst 700 millioner over 20 år.
Foreldre i de sju barnehagene som skal konkurranseutsettes protesterer mot det borgerlige
byrådets vedtak. Ansattes lønns- og arbeidsvilkår forverres og flere truer med å slutte. Både
foreldre og ansatte har fått klar støtte fra den politiske opposisjonen og fra Oslos
fagbevegelse. Det borgerlige byrådet og Frp har gjort det klart, at de private verken må ta
hensyn til den kommunale bemanningsnormen eller tenke på profittbegrensninger.
De mange mediaoppslagene og protestene har skapt en allianse mellom barnehageforeldre,
ansatte, politiske partier og fagbevegelse. Dette har ført til at flere virksomheter har trukket
tilbake interessen for konkurranseutsettingen.
Årsmøte i LO i Oslo krever som et minimum at kommunen stanser konkurranseutsetting av
barnehager der det ikke er kommet inn anbud og at disse senere heller ikke privatiseres.
Vi støtter barnehageforeldrene i deres kamp mot konkurranseutsetting og forverring av
barnehagetilbudet. Vi oppfordrer andre til å hente inspirasjon fra barnehageaksjonene, spesielt
foreldrene i osloskolen.
Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer til en størst mulig dugnad for en ny politikk og et nytt flertall
i 2015.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014.
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Ja til politiets beredskapssenter - men ikke på Alnabru
Årsmøte i LO i Oslo er enige i at et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet er viktig, men
går imot forslaget om å legge dette på jernbaneområdet ved Grorud og Alnabru.
Ved tidligere diskusjoner om politiets beredskapssenter ble det hevdet at det kun var behov
for deler av tomteområdet. Nå er arealbehovet økt dramatisk, fra 5 dekar i 2010, til 18 og
seinere 30 dekar i 2012 og til 44 dekar høsten 2013. Et av problemene med planene og
debatten er at så få detaljer blir kjent, spesielt for beboerne i Groruddalen.
Jernbaneverket har i et tilsvar påpekt at den nye arealkravet ikke er akseptabelt for jernbanen.
LO i Oslo støtter dette synet. Liknende synspunkter kommer fra godstransportører og
samlastere.
Det planlagte beredskapssenteret vil være til skade for jernbaneverkstedet på Grorud og for
den høyst påkrevde modernisering og videreutvikling av Alnabruterminalens kapasitet.
Sistnevnte er helt nødvendig for å få mer gods fra vei til bane. I tillegg vil det være en trussel
mot jernbanenes egen beredskap som i dag er avhengig av dette område og som ikke kan
flyttes lengre ut fra sentrum.
Beredskapssenteret vil også inneholde en helikopterbase. Det har som ringvirkning økte
støyplager for beboerne i området, og spesielt for Veitvets nye barneskole som ligger noen få
hundre meter unna.
Vi er kjent med at andre tomtealternativer er utredet, men informasjon om disse alternativene
er hemmeligholdt. Akershus Arbeiderparti går inn for å legge beredskapssenteret til
Lahaugmoen som de hevder både er ferdig regulert og tilgjengelig. Årsmøte i LO i Oslo er
enig i at dette er en mer egnet plassering og oppfordrer Høyre/Frp-regjeringen til å holde
løftene om økt jernbanesatsing, også i Groruddalen, og ikke ødelegge det nasjonale navet for
godstrafikken på Alnabru.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014.

Innfør eiendomsskatt med sosial profil
LO i Oslo vil innføre eiendomsskatt i Oslo med sosial profil der det gis et bunnfradrag på fem
millioner. Et forsvarlig tilbud til Oslos befolkning kan ikke sikres uten å øke kommunens
inntekter.
Eiendomsskatt vil kunne gjøre slutt på de årlige budsjettkuttene som rammer bydeler,
barnehager, breddeidrett, eldreomsorg, fritidstilbud, helse, kultur og skole. Vårt skatteforslag
sikrer et nødvendig inntektsgrunnlag og gir samtidig en mer rettferdig fordeling. Vi går inn
for at skatten også skal gjelde næringslivet.
Høyresida i Oslo tilbyr fortsatt budsjettkutt som alternativ til en sosial eiendomsskatt. For å
skjule dette vil man med støyende eksempler peke på at vårt forslag vil ramme enkelte eldre
og enslige. Vi forutsetter at en innføring av eiendomsskatt vil finne praktiske løsninger på
denne type innvendinger.
LO i Oslo noterer at både Oslo SV og Rødt Oslo støtter krav om innføring av eiendomsskatt i
sine program. Vi oppfordrer øvrige oslopartier til å støtte vårt forslag og inkludere dette i
kommende kommunevalgprogram. Vi sender en spesiell oppfordring til Oslo Arbeiderparti,
Oslo KrF, Oslo Senterparti og Miljøpartiet De Grønne.
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Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014.

Oslobudsjettet krever mobilisering for et nytt flertall ved valget i 2015
Det framlagte budsjettet fra Oslos byråd viser at Høyre, Venstre og KrF, fortsetter med
budsjettkutt og vil ha mer konkurranseutsetting og privatisering av Oslo. Frp vil sikre flertall
for denne politikken.
Dersom Oslo innfører eiendomsskatt med bunnfradrag på tre millioner vil budsjettkutt
unngås og offentlig tilbud til Oslos befolkning i framtida forbedres.
Det er typisk høyrepolitikk for n-te gang å foreslå budsjettkutt for bydelene. Denne gang med
190 millioner, til tross for at befolkningen øker med 10.000 i 2015.
Selv om det investeres milliarder i nødvendige skolebygg, kuttes skoledriften med rundt 70
millioner selv om det blir 1400 nye elever i 2015. Siden 2010 er det kuttet omtrent 350
millioner ifølge Utdanningsforbundet i Oslo. Osloskolen har allerede overfylte klasserom.
Kulturskolen blir ikke videreført og det kuttes i frukt og grønt til elevene.
Direkte smålig er de foreslåtte kuttene til Kirkens bymisjon, jussbuss, Fattighuset og andre.
Skrinlegging av OL-planene frigjør midler som må brukes til å redusere bydelskutt.
2300 ventet på barnehagehageplass i starten av 2014. Det planlegges å bygge kun 350. Alle de
nye barnehageplasser foreslås driftet av de private og blir dermed en skjult privatisering.
Byrådet og Frp har nylig solgt og konkurranseutsatt kommunale barnehager. Salget vil gi et
kommunetap på minst 700 millioner over 20 år, men ble iverksatt likevel. Som en konsekvens
av byrådets barnehagepolitikk slutter faglært arbeidskraft i de nevnte barnehagene.
Nye skoler og sykehjem skal bygges som offentlig- privat samarbeid (OPS). OPS gir mer
byråkrati og blir dyrere for kommunen. Dette fordi private utbyggere må betale høyere rente
enn kommunen, privat egenkapital krever høyere avkastning, tilrettelegging og kontroll er
dyrere enn ved vanlige anbud og eventuelle endringer i den allerede inngåtte driftsavtalen blir
dyrere fordi den private utbyggeren eier avtalen som skal endres.
Budsjettforslaget tar inn 375 millioner i utbytte fra kommunale boliger. Framfor å bruke
penger på vedlikehold, framstår de borgerlige byrådet som en bolighai.
Salg av Oslo rammer tilbudet til brukerne og ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette fordi
konkurranseutsatte og private virksomheter ikke f.eks. må følge bemanningsnormen for
barnehagene og de ansatte har dårligere pensjonsvilkår, selv om de gjør en like god jobb.
I stedet for å bruke pengene på velferd blir det økt profitt i private lommer og skattetap for
kommunen, da eksempelvis Aleris as, Attendo Care as, Espira as og Norlandia Omsorg as er
registrert i skatteparadis og leverer tjenester til kommunen.
Oslos befolkning forventes å øke, men byrådet satser ikke på nyansettelser og kommunens
egne ansatte. Økt bruk av konkurranseutsetting og innleid arbeidskraft øker forskjellene
mellom de ansatte og åpner opp for sosial dumping, slik vi så det med Adeccoskandalen på
Ammerudlunden sykehjem.
Vi støtter aksjoner mot budsjettkutt og salg av Oslo. Spesielt viktig er det at lærere, foreldre
og fagbevegelsen synliggjør en alternativ skolepolitikk der bl.a. fritt skolevalg og
stykkprisfinansiering er direkte ødeleggende for osloskolen.
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LO i Oslo oppfordrer nok en gang partier og organisasjoner til en brei dugnad for en annen
politikk og et nytt flertall i 2015.
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 27. oktober 2014.

Ja til faglige rettigheter og demokrati! Nei til TTIP!
EU og USA forhandler om en ny frihandelsavtale kalt TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership). Avtalen ser ut til å true faglige rettigheter, forbrukerne og miljøet.
Forhandlingene har til nå foregått uten innsyn fra sivilsamfunnet. Det er kun banker og store
konsern som får komme med innspill i begynnelsen av prosessen, og som har løpende dialog
med forhandlerne. Etter sterkt press har det kommet på plass et organ som skal gi mer
informasjon til sivilsamfunnet.
Om TTIP blir en realitet vil den sannsynligvis påvirke Norge gjennom EØS-avtalen, eller
indirekte ved at avtalen vil diktere hvordan handel mellom EU og USA skal fungere. Det kan
føre til at Norge enten kan bli en del av avtalen, eller må forhandle en egen avtale med så å si
identisk innhold.
LO i Oslo vil peke på tre elementer som bekymrer i det som har kommet fram om avtalen.
For det første vil avtalen true demokratiet gjennom at et produkt eller en tjeneste som er
godkjent hos en av partene automatisk vil være godkjent hos den andre. Det vil legge sterke
begrensninger på hva nasjonale myndigheter kan regulere når det gjelder arbeidsmiljø/
miljøstandarder og forbrukerrettigheter. I tillegg legges det opp til at det skal være en egen
privat tvisteordning, en såkalt investor-stat tvisteløsning (ISDS), som skal dømme, hvis det er
uenighet mellom selskaper som har investert i et land og vertslandets myndigheter.
Forhandlingene i denne private ordningen vil være hemmelige, og dommerne vil ikke opptre
som en del av noe rettsvesen. Det er heller ikke mulig å anke avgjørelsene. Vi veit fra andre
avtaler som har denne mekanismen at stater har blitt idømt astronomiske summer når de har
gjort lovendringer som har rammet investorers framtidige inntekter. Det er allerede påvist at
slike ordninger gjør nasjonale regjeringer redde for å gjøre nødvendige demokratisk funderte
vedtak. Videre, fastsetter avtalen at EU og USA skal konsultere hverandre før nytt lovverk
innføres, fordi det skal være færrest mulig ulike lover. En slik harmonisering kan gjøre det
uhyrlig vanskelig å innføre nødvendige regler gjennom folkelig press eller skifte av regjering.
For det andre er LO i Oslo bekymra for de faglige rettighetene i Europa. Selv om vi har sett
en svekking av disse i EU de siste årene, er det verre i USA. Hovedpoenget med TTIP-avtalen
er å harmonisere regler. All erfaring tilsier at det da ikke er "det beste fra to verdener" som
blir resultatet, men et minste felles multiplum. Når vi veit hvilke hindre amerikansk
lovgivning blant annet legger på å opprette tariffavtaler, kan vi se for oss hvilke tilbakeslag en
implementering av TTIP kan gi for arbeidsfolk. Det er også et tankekors at arbeiderrettigheter
konsekvent omtales som handelshindre i dokumentene.
Det tredje området LO i Oslo ser på som bekymringsverdig er harmoniseringa av
miljøstandarder og forbrukerbeskyttelse. USA og EU ser ulikt på håndtering av
miljøspørsmål. I USA er det den såkalte” vitenskapelige metode” som ligger til grunn. Det vil
si at man må bevise at noe er farlig eller miljøbelastende før det kan settes inn reguleringer. I
EU er det i større grad "føre var"-prinsippet som skal gjelde. Når man skal harmonisere
reglene, og det er kapitalen som sitter i førersetet, er det grunn til bekymring for resultatet.
Blant annet kan dette føre til bruk av genmodifisert mat uten at landene kan stoppe det.
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LO i Oslo støtter den delen av fagbevegelsen og sosiale bevegelser i Europa som ønsker å
stanse denne avtalen. LO i Oslo krever at LO aktiviserer seg i kampen mot TTIP og
oppfordrer forbundene til å gjøre det samme. Fagbevegelsen, i samarbeid med andre
organisasjoner i Norge og Europa, kan slå tilbake trusselen avtaler som TTIP representerer
for arbeidsfolk, miljø og forbrukerne.
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 27. oktober 2014.

TISA-avtalen er et angrep på demokrati og velferd
TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil gjøre det obligatorisk å konkurranseutsette
og privatisere nesten alle offentlige tjenester i Norge. Alle markeder skal åpnes opp for
konkurranse fra de største utenlandske selskapene. Det blir ulovlig å utvide offentlig sektor.
Finansreguleringer kan bli skrudd tilbake til tiden før finanskrisen. Personvernet blir svekket,
fordi informasjonen om deg skal flyte fritt. Avtalen forhandles fram i hemmelighet og med
Norge som aktiv pådriver.
TISA er en avtale som beskytter store næringsinteresser mot demokratiet. TISA forhandles
frem utenfor Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og dreier seg ikke om handel i normal
forstand. Alle demokratiske reguleringer som hindrer store selskapers profitt skal vekk.
TISA-avtalen vil ramme alle tjenestesektorer, og er et angrep på reguleringer innen transport,
vannforsyning, post, TV, radio, bygg og anlegg, detaljhandel, utdanning, miljø,
forbrukerbeskyttelse, finans- og forsikringstjenester, helse- og sosialtjenester, turisme og
regulering av tjenester innen fritid, kultur og sport.
Avtalen forhandles fram av en gruppe på 50 land som kaller seg for «Really Good Friends of
Services». Sannheten er at de snarere er riktig gode venner av multinasjonale selskaper i
tjenestesektoren.
De hemmelige forhandlingene har pågått i flere år, men ingen politikere har engasjert seg i
saken. De lar handelsbyråkratene styre alt. Politikerne sover i timen, og vi må vekke dem!
Demokratiet og velferden vår er truet. Men vi har stoppet lignende avtaler før og vil gjøre det
igjen.
Vi vet hva konsekvensene av en slik avtale blir: Mer privatisering og flere angrep på
arbeidsrettigheter og reguleringer som styrker oss som samfunn. Vi godtar ikke forhandlinger
bak lukkede dører.
Attac og de tilsluttede organisasjonene krever at norske myndigheter ikke driver hestehandel
med vårt demokrati.
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 27. oktober 2014.
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Støtt de streikende Handel og Kontor-organiserte i arbeiderbevegelsen
Representantskapet i LO i Oslo gir sin støtte til de streikende i Handel og Kontor som er
ansatt i LO, forbundene og andre virksomheter tilsluttet Arbeiderbevegelsens
Arbeidsgiverforening (AAF).
Vi støtter krav om fullt innsyn i lønn og lønnsstatistikk for hele tariffområdet for å kunne føre
reelle lønnsforhandlinger og drive en rettferdig lønnspolitikk.
Vi minner om at LO-kongressen i 2013 slo fast at solidarisk lønnspolitikk krever åpenhet om
lønns-og arbeidsvilkår, inkludert tillitsvalgtes tilgang til lønnssopplysninger og relevant
statistikk for alle ansatte.
LO i Oslo krever at AAF imøtekommer de streikende slik at streiken kan avsluttes.
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 24. november 2014.

Forsvar arbeidsmiljøloven
Vi må forvente at høringsforslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven blir fremmet som
lovforslag. Spesielt Høyre og Frp, med støtte fra Venstre, ønsker å avregulere arbeidslivet for
å styrke arbeidsgivernes stilling på bekostning av de ansatte. Både sittende regjering og
toneangivende arbeidsgiverforeninger ønsker at arbeidsfolk skal føle økt usikkerhet for arbeid
og inntekt, ved at man skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom regjeringa fremmer forslag til forverring av arbeidsmiljøloven, skjer det uten
forutgående utredning og trepartssamarbeid. NHO støtter både forslagene og
framgangsmåten.
I sum er dette å si opp den norske modellen og klassekompromisset. Dette skjer selv om det
også rammer arbeidsgivere som ønsker å drive seriøst og fører til lavere produktivitet.
Fagbevegelsen står i en ny situasjon der kampen for å bevare arbeidsmiljøloven peker seg ut
som den viktigste saken i tida som kommer. LO i Oslo støtter kravet om en brei
landsomfattende streik (generalstreik) rettet mot eventuelle forslag til forverringer. Som et
ledd i forberedelsene tas initiativ til en fanemarkering foran Stortinget så snart eventuelle
forverringsforslag er kjent. Vi oppfordrer allerede nå til å starte mobiliseringen ved å
videreføre arbeidet som ble gjort ved mobiliseringen til aksjonen 23. september;
• Forsterk diskusjonene på jobben
• Sett saken på dagsorden i fagforeningsmøter
• Vedta støtte til en landsomfattende markering (generalstreik) og planlegg hvordan dere selv
skal delta
• Eventuelle forverringer må reverseres, enten av et annet politiske flertall og/eller ved krav i
tariffoppgjør
Vi nekter å stå med lua i handa – eller å gå baklengs inn i framtida!
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 24. november 2014.
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