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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1.
januar til 31. desember 2016. Kristiania Faglige samorganisasjon ble stiftet av fagforeningene
i Kristiania i generalforsamling 9. februar 1920 av 46 fagforeninger med 19 000 medlemmer.
LO i Oslo ble etter vedtak på kongressen i 1997 etablert som LO avdeling og erstattet
daværende Oslo Faglige Samorganisasjon. I følge kongressvedtaket godkjennes LOavdelingens vedtekter av LOs sekretariat etter innstilling fra LO i Oslo.
LO i Oslo forveksles av og til med LOs distriktskontor Oslo og Akershus. LOs
distriktskontorer er underlagt LOs ledelse og har blant annet som oppgave å samordne
fagbevegelsens innsats i fylket. Da Oslo både er fylke og kommune, og LO i Oslo dekker hele
fylket, er denne oppgaven lagt til LO i Oslo. Det betyr at LO i Oslo har egne særvedtekter
med flere oppgaver enn det som framkommer i standardvedtektene for LOs
lokalorganisasjoner.
Det er over hundre lokalorganisasjoner i Norge hvor LO i Oslo er den største. Det er til
sammenligning 18 distriktskontorer, et for hvert fylke, med unntak av Oslo og Akershus hvor
det er et felles distriktskontor.
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 årets første møte. 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 sine arbeidsoppgaver nedfelt i
vedtekter og arbeidsplaner samt 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
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delta i den samfunnsmessige planleggingen av arbeids- og næringslivet
Lede fellesarrangementer for forbundsområdene i Oslo og medvirke ved innsamlinger,
arrangere 1. mai og ellers møter av faglig art
Oppnevne/velge representanter for fagbevegelsen i offentlige styrer, råd og utvalg,
innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg
Drive privatrettslig juridisk og generell arbeidsrettslig og sosial rådgiving
Bistå forbundsområder og fagforeninger ved utforming av pressemeldinger og
journalistkontakt, samfunnskontakt og informere om vedtak fattet i LO sentralt
I forståelse med forbundsområdene å gi fagforeningene råd ved forhandlinger og
medvirke til opprettelse av tariffavtaler
Legge grunnlag for medlemsrekruttering, spesielt blant ungdom, skoleelever og
studenter
Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter
Fremme forslag til representanter, samordne og fremme forslag til LOs kongress
Engasjere seg i internasjonalt arbeid. Gi generell opplysning om kollektive
forsikringsordninger.
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Lederens tilbakeblikk på året 2016
Annerledeslandet Norge er i ferd med å ligne mer på resten av Europa. Arbeidsløsheten er
steget til rundt 5% og reallønna gikk ned i 2016. I følge Senter for Samfunnsøkonomisk
Analyse har de 10% laveste lønte knapt hatt reallønnsøkning etter 2008. Blant de spurte i en
undersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) svarte 45% at arbeidslivet er blitt
mer autoritært. Boligprisene eksploderer i Oslo. Hovedkonklusjonen: Det nyliberale systemet
er i ferd med å få gjennomslag.
Dette skyldes i hovedsak tre årsaker: Høyre/ Frp-regjeringen og det borgerlige
stortingsflertallet, mer aggressive arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger samt virkninger av
EØS-avtalen.
Høyre/ Frp - regjeringen gjennomfører en høyrepolitikk slik vi ser det i andre EU-land, men
tilpasset norsk krisenivå: Arbeidsløshet som økonomisk virkemiddel, skattelette for de rike,
«velferdsfrisering» og angrep på faglige rettigheter. Regjeringa har signalisert ønske om å
svekke tjenestemannsloven. Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt Arbeidstidsutvalget
som i en utredning går inn for økt bruk av individuelt avtalte arbeidstidsordninger som gir økt
bruk av kvelds- og søndagsarbeid, økt bruk av særskilt uavhengig stilling som ansettelsesform
og svekka avspaseringsordning for turnusordning i Nordsjøen, men kun der hvor det er
tariffavtale. Får sistnevnte gjennomslag forverres tariffavtalene lovveien. Det kalles moderne,
men var mest vanlig på 1920-30 tallet.
Som et svar på dette vedtok seks LOs lokalorganisasjoner, 29. september, å gjennomføre en
større markering foran Stortinget rettet mot regjeringas svekkelse av faglige rettigheter. De
seks er LO i Asker og Bærum, Fredrikstad, Larvik og Lardal, Oslo, Stavanger og Omegn og
Trondheim.
1.mai ble gjennomført med hovedparolen «135.000 arbeidsløse – Bryt med høyrepolitikken».
Været var grått og kjølig. Likevel var det en skuffelse at oppmøte sank til 7250 (ned fra
9500).
Til tross for vedtatt moderasjonslinje, utløste arbeidsgiverorganisasjonenes mer aggressive
linje fire streiker dels av prinsippkarakter og dels rette mot nyliberale forslag. Hotellstreiken
dreide seg om retten til lokale forhandlinger og ble vunnet i kamp mot NHO Reiseliv.
Historiens lengste legestreik (så langt) handlet om retten til kollektivt avtalte arbeidstider
framfor dagens individuelle ordning. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gikk for sistnevnte.
Streiken endte med tvungen lønnsnemnd. Lokførerstreiken handlet om å sikre en nasjonal
standard for opplæring av togførere. Spekter gikk for at utdanningen kunne være en del av
konkurransevilkårene for å vinne anbud på jernbanen. Norsk Lokomotivmannsforbund vant
fram. Elektromontørstreiken som inkluderte medlemmer i Fagforbundet, handlet om å
beholde ordningen med avspasering ved helgeberedskap som ble redusert med 10 dager
grunnet regjeringas forverring av Arbeidsmiljøloven. Konflikten med KS- Bedrift endte med
at ordningen ble gjort frivillig og med krav til lokal avtale.
LO i Oslo deltok i aktiv streikestøttearbeid i hotellstreiken, holdt appeller ved legestreiken og
lokførerstreiken og gjennomførte streikemøte for elektromontørene i samarbeid med EL og IT
Forbundet.
I tillegg til dette har vi deltatt i flere støttemarkeringer for de streikende bryggesjauerne.
Streiken varte i tre år og endte med et for fagbevegelsen alvorlig nederlag. Hovedårsaken var
flertallet i Høyesteretts avgjørelse om at bryggesjauernes ordning med laste- og lossekontorer
stred mot EØS-avtalens frie etableringsrett og at blokaden mot selskapet Holship for å få
tariffavtale var ulovlig. Dermed er det slått fast at EØS-avtalen står over norske
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arbeidslivslover og tariffavtaler – stikk i strid med vedtaket på LO-kongressen i 2013. Det må
tillegges at NHO bruker EØS avtalen aktivt for å undergrave landsomfattende tariffavtaler og
her står til høyre for H/Frp -regjeringen. Overvåkingsorganet ESA mener allmenngjøring av
reise, kost og losji er uforenlig med EØS-avtalen og undersøker om det finnes bestemmelser i
tariffavtalene som strider mot EUs Vikarbyrådirektiv. NHO støtter ESA. Tapes disse sakene
vil det forsterke sosial dumping i alle deler av arbeidslivet. LO i Oslo krever aktivt bruk av
folkestyre, bruk av reservasjonsretten ved direktiv som truer velferd og faglige rettigheter og
vil ha handelsavtale som erstatning for EØS. Brexit har skapt en ny mulighet.
For å møte høyresida og arbeidsgivernes offensiv er det avgjørende at fagbevegelsen utvikler
en strategi for å stå imot. LO i Oslo har som et viktig skritt vedtatt «BAMA-linja».(Se under
uttalelser). B står for å bekjempe Høyre/ Frp-regjeringen ved å lansere en politisk alternativ.
A står for å avvise «NHO-linja» med å undergrave landsomfattende tariffavtale. M står for å
motvirke høyredreining av Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse og den siste A er et
krav om å aktivisere fagbevegelsen. I tillegg er det vedtatt 10 krav for en annen politikk.
Vi legger avgjørende vekt på alliansepolitikk med partier og organisasjoner. LO i Oslo støtter
dagens byråd og bystyreflertall og er tilfreds med at sistnevnte er bekreftet ved at kommunen
ikke skal slippe til nye velferdsprofitører innen barnehagesektoren. Vi er fornøyd med at
byrådet har vedtatt å følge arbeidsmiljølovens «gamle» bestemmelser om faste ansettelser og
har startet opp arbeidet med tillitsreformen. Budsjettbehandlingen endte med at de årlige
rammekuttene for bydelenes budsjetter opphørte, slik det var vanlig med høyrebyrådet.
Likevel er bydelsøkonomien fortsatt anstrengt. I forbindelse med kommunens
anskaffelsesreglement har vi fått gehør for viktige krav til faste ansettelser og at
bemanningsbyrå skal praktisere lønn mellom oppdrag. Videre framover har vi vedtatt å
arbeide med skole- og boligpolitikk.
Som et ledd i fagligpolitisk samarbeid har vi jevnlig kontakt med byråder og sekretærer. Ved
behov etableres samarbeid mellom gruppelederne i bystyret for Oslo Arbeiderparti,
MDG Oslo, Oslo Sosialistisk Venstreparti og Rødt Oslo.
Arrangementet «politisk pub» på Kulturhuset i Oslo er et samarbeid med De Facto, For
velferdsstaten og Manifest. Dette er et lavterskeltilbud for å diskutere folks hverdag,
rettigheter og krav. Vi satser på at tillitsvalgte kommer til orde. De gangene vi lykkes stopper
summingen blant «vanlige» gjester og følger med på våre diskusjoner. Samarbeidet med de
tre andre organisasjonene gir i tillegg LO i Oslo viktige ideer til egen virksomhet.
Det samme gjelder samarbeidet med Fagforbundet Oslo, Fellesorganisasjonen i Oslo, Norsk
Sykepleierforbund Oslo fylke, Skolenes Landsforbund Oslo fylkeslag og
Utdanningsforbundet Oslo. Det lykkes etter en rekke møter å bli enige om en skolepolitisk
plattform som også er presentert for utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl.
Vi er opptatt av internasjonal solidaritet. Sammen med en rekke fagforeningsledere, ledere av
interesseorganisasjoner og andre har vi startet opp en innsamlingsaksjon til støtte for
helseklinikker i Hellas. Målet er å samle inn 200.000 norske kroner. Se nettsiden
https://solidaritetmedhellas.wordpress.com
En annen viktig sak var å rette søkelyset på Ramunas Gudas saken. Gudas er 70 prosent ufør
etter en alvorlig ulykke ved rivning av heis. Saken er prinsipiell og handler om
arbeidslivskriminalitet og manglende innsats fra arbeidstilsynet og politimyndighet.
I samarbeid med LO i Asker og Bærum, Heismontørenes Fagforening og Fellesforbundet
avdeling 614 Byggfag Drammen-Bærum, er det avholdt flere møter om saken, sendt brev til
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fagforeninger og andre av LOs lokalorganisasjoner med oppfordring om å bevilge penger til
livsopphold for Gudas, samt en markering 1. november foran Arbeidstilsynets kontorer i
Lillestrøm.
LO i Oslo har et omfattende samarbeid med LOs lokalorganisasjoner rundt oslofjorden og i de
større byene. Spesielt mye tid har gått med til å diskutere framtida for LOs
lokalorganisasjoner. LOs nedsatte organisasjonskomite har fremmet forslag til endringer av
styringsstrukturen der dagens fylkeskonferanser/styrer skal erstattes av regionale råd der
forbundene skal være i flertall og ikke LOs lokalorganisasjoner. Vinner dette fram på LOkongressen i 2017 fryktes økt passivisering. LO i Oslo har en egen struktur med årsmøtevalgt
leder og styre og der fagforeningene med egen valgte representanter utgjør representantskap
og årlig årsmøte. Vi krever at dette fortsetter.
Uten aktive utvalg, et aktivt styre og et møtende representantskap, hadde ikke LO i Oslo blitt
en kraft. Det samme gjelder bevisste fagorganiserte som stiller opp 1. mai, på
demonstrasjoner og markeringer og andre samlinger. Takk for innsatsen. En spesiell takk til
Alexander, Ingunn, Ingvild og Lill som fikk året 2016 til å gå rundt.
Roy
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LO i Oslos oppbygging, medlemmer -organisasjonsstruktur
Medlemsutviklingen i LO i Oslo viser at vi ved utgangen av 2016 hadde 65 416 medlemmer i
111 ulike fagforeninger. I 2015 hadde 65 689 yrkesaktive medlemmer fordelt på 111
fagforeninger fordelt på 19 forbund. I januar 2012 stod 67 881 yrkesaktive oppført som
medlemmer i de 157 fagforeningene som utgjorde LO i Oslo.
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. LO i Oslo er en sammenslutning av fagforeningene i Oslo og
styres av fagforeningene gjennom deres representanter på LO i Oslos årsmøte, i
representantskapet og styret. I følge vedtektene til Landsorganisasjonen i Norge (LO) er LOs
lokalorganisasjoner samarbeidsorganer for LO.

Kontordrift
LO i Oslo har siden juni 2012 leid 212 kvm i Møllergata 24, 9.etasje av Storebrand. Med
beliggenhet så nær Youngstorget har vi de aller fleste egne arrangementer og andre aktiviteter
i egne møtelokaler. Med gode kjøkkenfasiliteter kan vi i stor grad handle inn mat og tilby
enkel bevertning til våre egne møter. I tillegg kan våre medlemsforeninger og andre
samarbeidspartnere leie hos oss. Vi har siden mars 2014 benyttet Total Renhold som vår
leverandør av renholdstjenester.

Kontingent
Kontingenten for 2016 er kr. 14,20 per medlem per kvartal som tilsvarer kr. 56,80 per år.
I 2015 var den kr. 13,80 per medlem per kvartal som tilsvarer kr. 55,20 per år.
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Valgte representanter i styret, Kontrollkomiteen, LO i Oslos
utvalg i 2016 og revisor
Styret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
1. styremedlem:
2. styremedlem:
3. styremedlem:
4. styremedlem:
5. styremedlem:
6. styremedlem:
7. styremedlem
8. styremedlem:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem
3. Varamedlem:
4. Varamedlem:
5. Varamedlem:

Roy Pedersen, FF
Natalia Zubillaga, NTL
Vidar Evje, Fagforbundet
Anna E. «Bittit» Uran,
Iben Christine Høy, NJF
Kim Helene Olsen, FO
Bjørn Halvorsen, NTL
Erik Hagen, NNN
Janne Hegna, HK
Per Ivar Nilsen, FF
Bjørgunn Måge, Postkom
Vidar Holm, EL & IT
Fawsi Adem, HK
Ulrich Vollmerhaus, SL
Gudrun Høverstad, NTL
Tore Solvang, FF

Kontrollkomiteen:
Leder: Sissel Hallem, HK
Medlem:
Arild Olsen, Fagforbundet
Vara: Terje Fjellum, Fellesforbundet

Revisor:
BDO AS

Internasjonalt utvalg:
Leder: Øystein Ekevik NTL
Nestleder: Chris Parker HK
Medlemmer:
Bård Hamborg Bjerkeli, FF
Arne Larsen, NNN
Hassan A. Malik, NNN
Eva Brodersen, SL (trakk seg 25.10.16)
Bjørn Halvorsen, NTL
Olaf Svorstøl, NTL
Ingerid Hødnebø, NTL
Pernille Ødegård, NTL
Ivar Gammelmo, NTL
Kannan Nagendram, NTL
Nenad Grujic, NTL
Sissel Weholdt, HK
Brit Riise Fredheim, IE
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Magne Glimdal, FF
Ronny Kristiansen, FF
Randi Færevik, Fagforbundet
Svein Mortensen, FF
Mette Klouman, Fagforbundet (tiltrådt fra 23.05.2016)
Markus Hansen EL & IT
Brit Riise Fredheim IE
Kannan Nagendram NTL
Ivar Gammelmo NTL
Galina Åsrud FF

Kulturutvalget:
Leder: Bjørg Spillum NTL
Nestleder: Arne Bernhardsen HK
Idar Burheim, Postkom
Tom W. Pettersen, SL
Trond Ydersbond, NTL
Marius Helgå, NTL
Marianne Næss, Fagforbundet
Kaja Tærud Westengen, Fagforbundet (Trakk seg 19. 4.16)

Næringspolitisk utvalg:
Leder: Erik Hagen NNN
Nestleder: Ove Engevik FF
Petter Vellesen, FF
Wiggo Vinje, NTF
Jon S. Løken, Postkom
Frank Lie, Postkom
Åsne Skjelbred Refsdal, NTL
Linda Khalayli, NTL
Petter Aasheim, NTL
Jokke Fjelstad, HK
Yalini Krishnarajah, HK
Stig Roger Sjøenden, FF
Nils Daniel Harnæs, Fagforbundet
Rune Aasen, Fagforbundet
Truls Hermansen, Fagforbundet
Svein Frode Pettersbakken, FF
Nils Bull, NJF

Valgkomite for LO i Oslos årsmøte 2016:
Leder: Astrid Tjellaug, (Fagforbundet).
Medlemmer: Arne Sveen (FF)
Kari Anita Solaas Paulsen (NTL),
Therese Jacobsen (NNN),
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Bjørn Tore Egeberg (HK)
Lasse Kristiansen (Fagforbundet)
John Christian Hanssen (EL&IT).

Sekretariatet:
Leder: Roy Pedersen
Saksbehandlere: Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad. Lill Sæther er ansatt i 40 % stilling
med oppgaver knyttet til utvalg, representantskap og skrivearbeid. Ingunn Gjerstad har også i
år hatt noe permisjon for å møte som vararepresentant på Stortinget.
Regnskapsfører: Ingvild Wasskog gikk av med pensjon 15. april og regnskapet er deretter ført
av Alexander Kvedalen. LO i Oslo tok i bruk nytt regnskapssystem fra 2016.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter inkludert årets styrekonferanse som ble avholdt
i London i tiden 17. til 19.august. Blant programmet i London var møter med GLATUC
(Greater London Association of Trade Union Councils), RMT (National Union of Rail,
Maritime and Transport Workers) og Unite som gav innblikk i bakgrunnen for Brexit fra ulike
hold. I tillegg fikk styret revidert egne arbeidsplaner, startet opp diskusjonen om drøftet
valgkampstrategien for 2017, LO-kongressen i 2017 samt et felles skolepolitisk program
mellom LO i Oslo, Skolenes Landsforbund Oslo Fylkeslag og Utdanningsforbundet Oslo.
Styret har i perioden behandlet 80 saker over et vidt spekter av tema hvorav en god del mindre
saker er behandlet i arbeidsutvalget og vedlagt styreprotokollene til orientering. Det løpende
samarbeidet med de politiske partiene i byrådet i Oslo samt andre former for faglig-politisk
samarbeid er jevnlig oppe. Det samme er solidaritetsaksjoner i forbindelse med arbeidskamp i
for eksempel Expert-kjeden, streikende elektrikere, lokførere, hotellarbeidere, havnearbeidere
og i det som har blitt kalt Ramunas Gudas-saken, pensjon, Tjenestemannsloven, økende
arbeidsløshet, ulike former for opplysningsarbeid. Mobilisering mot regjeringens angrep på
lovverk og faglige rettigheter, samt bolig- og miljøpolitiske spørsmål er blant tema som har
vært behandlet i tillegg til å forberede saker til representantskapsmøtene. 1. mai, bevilgninger,
deltakelse i konferanser og markeringer også saker behandlet i styret. LO-kongressen i 2017
samt de forberedende arbeidet knytte til LOs egen organisasjon har vært behandlet.

Oppfølging av det nye byrådet
LO i Oslo følger opp valgseieren fra 2015 og de 46 kravene vi hadde ovenfor partiene. De tre
byrådspartiene (AP, SV og MDG) og Rødt Oslo tok imot vår invitasjon til å danne et felles
representativt utvalg mellom LO i Oslo og byrådspartiene pluss Rødt Oslo. Etter oppstarten
15. januar 2016 er det avholdt regelmessige møter om gjennomføringen av våre krav, samt for
å kunne informere fagforeninger, tillitsvalgte og medlemmer om byrådets virksomhet. Saker
som har vært oppe er blant annet kommunens innkjøpspolitikk, tillitsreformen og
godstransport/Alnabruterminalen.
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Initiativet «Nei til salg av Oslo»
Dette er et samarbeid mellom Fagforbundet Oslo, Fellesorganisasjonen i Oslo, LO i Oslo,
Norsk Sykepleierforbund Oslo fylke, Skolenes Landsforbund Oslo fylkeslag og
Utdanningsforbundet Oslo. Bortsett fra Fellesorganisasjonen i Oslo og Norsk
Sykepleierforbund Oslo fylke har de øvrige gjennomført en rekke møter for å utarbeide en
felles skolepolitisk plattform for Oslo, noe som til slutt lykkes. Plattformen ble presentert som
en diskusjon mellom LO i Oslo, Skolenes Landsforbund Oslo Fylkeslag og
Utdanningsforbundet Oslo i et møte med de fire bystyrepartiene, 15. november.
I tillegg er det enighet om å skrote det opprinnelige navnet siden et nytt rødgrønt byråd gjør
dette uaktuelt. Det er enighet om å innkalle lederne for foreningene etter behov. LO i Oslo er
sekretariat.

Fagopplæringsforum
Fagopplæringsforum er et forum etablert av Yrkesopplæringsnemndas (YON) medlemmer i
LO i Oslo. Forumet er åpent for interesserte fra fagforeninger med yrkesgrupper under
fagbrevordningen og er et treffpunkt for våre folk i Yrkesopplæringsnemnda sammen med
folk i fagforeningene som har med fagopplæring å gjøre. Forumet har minst to møter årlig. Hit
inviteres også aktuelle politikere og andre innledere. Forumet hadde i 2016 møter 16. februar,
25. august og 29.november, nærmere beskrevet under Møter og arrangementer.

Organisering til tusen
Med støtte fra LO startet vi i 2012 opp et organisasjonsprosjekt som ikke er et verveprosjekt.
Ideen bak prosjektet er å bidra til å bygge sterkere kampkraft i klubber for å ta i bruk
tariffavtalen og Hovedavtalen i fredstid så vel som i konflikter. Det oppleves en økende
tendens til at bedrifter og kjeder bytter ut den norske modellen for samarbeid og
medbestemmelse med partsforhold der det at organiserte og skolerte ansatte er en ressurs med
nye ledelsesfilosofier og nye ”kjedeskoler” der man knyttes til bedriften mer enn til
yrket/bransjen og føler en splittelse man ikke ser forenlig. Vårt alternativ er da å prøve å
bygge forenings- og forbundslojalitet uten at dette trenger stå i motstrid til å være en dyktig
ansatt. Vi har i 2015 arbeidet på de tre kjøpesentrene Tveita, Lambertseter og Manglerud, i
hovedsak sammen med avdelig Oslo/Akershus Handel og Kontor. Vi opplever at det tar ofte
mange samtaler og møter før vi får til årsmøter og deltakelse på kurs etc. Det er tegn på at det
langsommelige stein på stein arbeidet bærer frukter og LO er positive til vår måte å arbeide
på. For 2017 er det fra LOs side tatt initiativ til at Fellesforbundet avd. 10 og Arbeidsmand
avd. 2 kommer tilbake i prosjektet, med ønske om sterkere organisering i Oslo sentrum.

Klimavalgalliansen og «Broen til fremtiden»
LO i Oslo har i flere år tatt til orde for en klimapolitikk som også retter søkelyset på
økonomisk omfordeling. LO i Oslos uttalelse og plattform «Klimakampen- en kamp om
samfunnsmakt» ble vedtatt i januar 2013 etter at vi vedtok å tilslutte oss kampanjen
«Klimavalg 2013» i 2012. Det var Besteforeldrenes klimaaksjon som tok initiativ til
forløperen for Klimavalgalliansen som ble etablert i 2012 som en partipolitisk uavhengig
allianse, som mobiliserte for å få klimautfordringene høyere opp på den politiske dagsorden.
Klimavalgalliansen (KVA) er en videreføring med samme formål, og ble startet 1. april 2014.
60 organisasjoner var 1.1.2017 tilsluttet alliansen. I likhet med Klimavalg 2013 har KVA
tilslutning fra organisasjoner innenfor fagbevegelse, miljø, livssyn, forskning og andre.
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Ingunn Gjerstad deltar i Klimavalgalliansens Fellesutvalg som møttes jevnlig i 2016 for å
utvikle Klimavalg 2017 fram mot stortingsvalget og deltar også i en arbeidsgruppe som
forbereder fellesutvalgets møter. Hovedkravet i plattformen er å kutte norske utslipp i tråd med
Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger. De øvrige fem kravene er: Vis
solidaritet og klimarettferdighet, Skap rettferdig omstilling - 100.000 nye klimajobber nå. Brems
norsk oljeutvinning. La folket bli en del av løsningen. Invester i klimaløsningene.
Vendepunkt
I 2016 er LO i Oslo med på å videreføre «Vendepunkt» som klimamarkering over hele landet
som del av oppbyggingen fram mot nasjonal aksjonsdag før valget. 21. januar 2016 ble
Vendepunkt , den første av en serie på 4 markeringer før Stortingsvalget 2017, arrangert foran
Stortinget med krav om oppfølging av Paris-avtalen. Det ble avholdt en ny markering 8.
september foran Stortinget med flere hundre deltakere. Vendepunktmarkeringene fokuserer på
tre krav; ingen olje i Arktis, klimajobber og klimarettferdighet. Det har vært mobilisert til
disse arrangementene som LO i Oslo er medarrangør av og det er etter hvert kommet til noen
fagforeningsfaner.
Klimavalgalliansen har produsert materiell for påvirkning av partienes landsmøteprosesser i
form av Klimavettreglene. Nasjonale klimavettregler bygger på Klimavalgalliansens felles
krav, men er mer detaljerte og går lenger. Siden 2014 har vi også deltatt i å arrangere, Broen
til Framtiden, folkets klimakonferanse.

Arbeidet fram mot LOs 34. kongress
I forbindelse med LOs 34.-kongress 8.-12.mai i 2017 har LO i Oslo arbeidet grundig med å
koordinere og utarbeide forslag til kongressen. Arbeidsgruppen som behandlet forslag til LOs
handlingsprogram var ledet av Natalia Zubillaga og arbeidsgruppen som behandlet
arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, arbeidstvistloven og hovedavtalene var ledet av Roy
Pedersen. Ca 30 personer ble tilmeldt fra fagforeningene som ønsket å bidra i de to
arbeidsgruppene og mange fagforeninger sendte inn forslag innen fristen 1.august.
Arbeidsgruppene leverte sine forslag til styret i september og representantskapsmøte
24.oktober vedtok de 138 forslag innsendt til LO innen fristen 1.november.

Juridisk rådgivning
Som en del av vår virksomhet tilbys alle LO-organiserte tilhørende Oslo juridisk rådgivning
med advokat. Rådgivningen omfatter privatrettslige saker, som eksempelvis skilsmisse,
arvesaker, testamente, eiendoms- og husleiesaker og kontraktsforhold. Vi har avklart at denne
typen tilbud i omfang og ramme går ut over de ordninger som tilbys gratis gjennom LO-Favør
og mange henvises videre hit fra sine fagforeninger. Det er på det jevne 15-20 henvendelser i
snitt per uke ved at medlemmer får 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.

Representantskapsmøter og årsmøtet i 2016
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.
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Representantskapet har i 2016 bestått av 149 representanter fra forbundsområdeneog 11 fra
styret, totalt 160 stemmeberettigede.

Representantskapsmøte 25. januar
Tilstede: 74 representanter med stemmerett inkl. 2 valgte funksjonærer. 3 funksjonærer fra
LO i Oslo. 3 observatører: 81 totalt og 16 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Pensjonskampen i privat og offentlig sektor ved Eystein Garberg, Elektrikernes Fagforening
Trøndelag, og Gudrun Høverstad, Forsvar offentlig pensjon. Valg av valgkomité. Styrets
innstilling ble enstemmig vedtatt: Leder: Astrid Tjellaug, Fagforbundet. Medlemmer: Arne
Sveen, FF, Kari Anita Solaas Paulsen, NTL, Therese Jacobsen, NNN, Bjørn Tore Egeberg,
HK, Lasse Kristiansen, Fagforbundet, John Christian Hanssen, EL & IT.
Foreløpig budsjett for LO i Oslo 2016 til orientering. Det endelige budsjettet ble vedtatt på
årsmøtet 14. mars.

Representantskapsmøte 29. februar
Tilstede: 71 representanter med stemmerett inkl. 2 valgte funksjonærer. 3 funksjonærer fra
LO i Oslo. 5 observatører, 81 totalt og 15 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Kort orientering om arbeidsulykke i forbindelse med riving av heis i 2013 ved Rune Larsen,
Heismontørenes Fagforening, Bærum. Økonomiske handlingsmuligheter og virkninger av
allmenngjøring ved Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. 1. mai
2016, paroler, politisk grunnlag, talere og fullmakter.

Årsmøte 14. mars
Tilstede: 85 representanter med stemmerett inkl. 1 funksjonær. 3 funksjonærer fra LO i Oslo.
11 observatører. Totalt 100 personer var til stede. 15 hadde meldt forfall. Kari Svendsen
innledet møtet med sang og banjospill. Innledning ved Finn Erik Thoresen, Norsk Folkehjelp,
om flyktning-situasjonen i Europa, norsk flyktningpolitikk, Norsk folkehjelps arbeid i Hellas
og i Norge.
Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2015 3. Regnskap 2015 4. Budsjett 2016 5. Forslag
og uttalelser 6. Vedtektsendring 7. Valg. Beretning for 2015, regnskap for 2015 og budsjett
for 2016 ble vedtatt.
Følgende uttalelser ble lagt frem av styret:
«Arbeidstidsutvalgets innstilling må legges i det svarte arkivet». Uttalelsen vedtatt med
foreslåtte endringer.
«Ja til demokrati og faglige rettigheter – Stopp TTIP og TISA». Uttalelsen vedtatt med
foreslåtte endringer.
«Flyktninger må få opplæring, bolig og arbeid». Uttalelsen vedtatt med foreslåtte endringer.
«Stans krigen mot kurderne – gjenoppta fredsprosessen». Enstemmig vedtatt.
«LOs lokalorganisasjoner må være del av landsorganisasjonen i Norge». Enstemmig vedtatt.
Alle de vedtatte uttalelsene finnes under uttalelser på side xx:
Forslag fra styret til retningslinjer for forvaltningen av minnesmerket ved Jernbanetorget over
Osvaldgruppa og de falne fra NSB. Enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtektsendring fra NTLs fylkesutvalg i Oslo. Styrets innstilling: Forslaget tiltres.
Enstemmig vedtatt.
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Valgkomiteens innstilling til styre, kontrollutvalg og revisor for 2016 ble enstemmig vedtatt.

Representantskapsmøte 29. august
Tilstede: 88 representanter med stemmerett. To valgte funksjonærer. To funksjonærer fra LO i
Oslo. To observatører. Totalt var 95 representanter til stede. 12 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Solidarity4All, koordinerende solidaritetsorganisasjon i Hellas ved Christos Giovanopoulos,
aktivist i Solidarity4Al. Behandling av regnskap for 2015 utsatt på årsmøtet: Godkjent.
Streiken i Hotell og restaurant og kampen for tariffavtaler ved Tore Skjeldstadaune, leder av
Fellesforbundet avd. 10, og John Thomas Suhr, leder av Oslo/Akershus Handel og Kontor.
Styrets forslag til uttalelse, «Styrket kampkraft gjennom sterkere organisering» vedtatt med
fullmakt til styret om å foreta språklige redigeringer.Alle de vedtatte uttalelsene finnes under
uttalelser.

Representantskapsmøte 3. oktober
Tilstede: 88 representanter med stemmerett. To valgte funksjonærer. To funksjonærer fra LO i
Oslo. Tre observatører. Totalt var 94 representanter til stede. 20 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Oslobudsjettet 2017 ved Raymond Johansen, byrådsleder. Styrets forslag til uttalelse ble delt
ut på møtet: «Byrådet er på rett vei med budsjettforslaget.» På bakgrunn av det framlagte
forslaget, debatten på møtet og eventuelle endringsforslag, vedtas uttalelsen på styremøtet 10.
oktober. Enstemmig vedtatt. Skolepolitisk plattform, ved Ulrich Vollmerhaus tatt til
etterretning. Alle de vedtatte uttalelsene finnes under uttalelser.

Representantskapsmøte 24. oktober
Tilstede: 89 representanter med stemmerett. To valgte funksjonærer. Tre funksjonærer fra LO
i Oslo. Fem observatører. Totalt var 97 personer til stede. 20 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
LO-kongressen 2017 ved Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO. Orientering om våre
forslag ved Natalia Zubillaga, nestleder LO i Oslo.
«Styrets innstillinger – LO-kongressen 2017» ble lagt til grunn for behandlingen. Alle styrets
forslag til Hovedavtalene ble enstemmig vedtatt. Det ble fremmet mange endringsforslag til
Handlingsprogrammet. Det vises til protokollen fra møtet. Styrets forslag til uttalelse om EØS
ble vedtatt med foreslåtte endringer. Alle de vedtatte uttalelsene finnes under uttalelser.

Representantskapsmøte 21. november
Tilstede: 85 representanter med stemmerett. To valgte funksjonærer. Tre funksjonærer fra LO
i Oslo. Idar Helle var til stede under samtalen med Roy Pedersen. Fem observatører. Totalt
var 95 personer til stede. 26 hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Hva skjer i Kulturutvalget? Kort presentasjon ved utvalgsleder Bjørg Spillum. Lokomotivførerstreiken og jernbanereformen ved Rolf Ringdal, leder Norsk Lokomotivmannsforbund.
«BAMA-linja» og ni punkter for en ny politisk kurs ved AU-medlem Vidar Evje. «Fellesskap
fungerer – vi krever en ny politisk kurs», historiker Idar Helle intervjuet Roy Pedersen.
Vedtak: Styret tar med seg innspillene fra debatten og sakene som kom frem i møtet og
innarbeider disse. Prioritering av saker til stortingsvalget avklares på et senere møte.
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Representasjon i LOs representantskap, YON og Anker STI
LOs representantskap:
Roy Pedersen
Natalia Zubillaga

(Fellesforbundet)
(NTL)

representant
vararepresentant

Yrkesopplæringsnemnda (YON) i Oslo:
Harald Braathen
Helge Sporsheim
Anna Elisabeth Uran
Kai-Otto Helmersen

(Fellesforbundet)
(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(EL&IT)

representant
representant
vararepresentant
vararepresentant

Representantskapet Anker studentboliger:
Kleiv Fiskvik
Astrid Tjellaug
Ulrich Vollmerhaus
Ingunn Gjerstad

(Fagforbundet)
(Fagforbundet)
(SL)
(LO i Oslo)

leder
medlem
medlem
medlem
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Møter og arrangementer 2016
Konferanse Det nye arbeidslivet.14. januar på Thon Hotel Opera
Er arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og nulltimerskontrakter det nye
arbeidslivet? LOs distriktskontor og LOs lokalorganisasjoner i Oslo og Akershus inviterte til
heldagskonferanse om arbeidslivets store utfordring; arbeidslivskriminalitet. LO-sekretær,
Trude Tinnlund åpnet konferansen. Det var innledninger ved journalist Gunnar Torenfelt, LOkoordinator ved T2-utbyggingen på Gardermoen, Geir Myrflott, revisjonsleder T-2, Lisbeth
Vaagen, Pål Lund ved Felleskontoret mot arbeidslivskriminalitet, leder ved
Skattekrimenheten, Jan Egil Kristiansen, Geir Lippestad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet,
Cathrine Reusch og avdelingsdirektør NAV kontroll, May Snedsbøl. Det var ca. 75 tilstede

Politisk pub 10. februar på Kulturhuset på Youngstorget
Deleøkonomi eller «apploitation» og løsarbeiderliv?
Arrangementet var et samarbeid mellom LO i Oslo, Manifest, For velferdsstaten og De Facto.
Det ble stilt spørsmål om internasjonale storselskaper som Uber og Airbnb representerer
framskritt og verdiskapende teknologi, eller står de for et individualistisk arbeidsliv uten
sikkerhetsnett og rettigheter, et gammeldags løsarbeidersamfunn? Eller er det noe av begge
deler? Hvordan bevarer vi arbeiderfellesskapet, ansattes tilkjempede rettigheter og trygghet i
et arbeidsliv i endring? Hvordan kan vi bruke ny teknologi for å gjøre arbeidslivet enklere og
bedre for folk, heller enn å undergrave fagbevegelsen? I panelet satt Viggo Lund Follestad,
taxisjåfør, nestleder Oslo transportarbeider forening ungdomsutvalg, Thomas Jørgensen, leder
i Oslo Transportarbeiderforenings ungdomsutvalg, Svein Tore Pettersbakken, Fellesforbundet
avd. 10 (Oslo Hotell- og Restaurantarbeiderforening) Anna Elisabet Uran, Uloba, nestleder
Fagforbundet Oslo. Ordstyrer: Helene Bank, For velferdsstaten. Det var rundt 125 til stede.

Trondheimskonferansen i Nova 27.-29. januar
Faglig formøte fredag.
Møtet ble arrangert av LO i Oslo, LO i Trondheim, Nei til EU og Nei til EU Sør-Trøndelag.
Følgende emner ble tatt opp og debattert: arbeidslivskriminalitet ved Vidar Sagmyr,
prosjektleder av Byggebransjens uropatrulje i Trondheim. Eksempel fra Orange Helse i
Bergen ved Helene Bank, For veferdsstaten. Om EØS og fagbevegelsen ved Boye Ullmann,
leder av faglig utvalg Nei til EU. Om TTIP og TISA og tvisteløsningsmekanismene: Lise
Rødland, Attac.
På formøtet og selve konferansen deltok fra styret: Roy Pedersen. Fra fagforeninger som også
er medlemmer av styret deltok Bjørn Halvorsen, Erik Hagen, Fawsi Adem, Janne Hegna,
Natalia Zubillaga, Gudrun Høverstad, Per Ivar Nilsen, Ingunn Gjerstad og Lill Sæther. Erik
Hagens var møteleder og Roy Pedersen deltok i redaksjonskomiteen.

Demonstrasjon på Jernbanetorget til Stortinget 13. februar
LO i Oslo sluttet seg til demonstrasjon til støtte for stans av krigen i Syria - Mot norsk
krigføring i Syria. Demonstrasjonen gikk fra Jernbanetorget til Stortinget hvor det var det
appeller og kultur. Selv om Norge foreløpig har sagt nei til å sende bombefly og
spesialstyrker til Syria, er våre allierte tungt involvert, og regjeringen holder døren åpen for
militære bidrag i framtiden. Paroler: • Mat og medisiner – ikke bomber. • Støtt
fredsforhandlingene – det er ingen militær løsning i Syria.
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Fagopplæringsforum i LO i Oslo 16. februar
Fagopplæringsforum er et treffpunkt for folk i fagforeningene som har med fagopplæring å
gjøre, våre folk i Yrkesopplæringsnemnda og aktuelle politikere. LO i Oslos representanter i
Yrkesopplæringsnemnda var nyoppnevnte, presenterte seg og arbeidet i nemnda. Harald
Braathen redegjorde for nye rutiner knyttet til godkjenning av lærebedrifter og nye
lærebedrifter. Byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Halvard Hølleland orienterte om det
nye byrådets politikk for å fremme fagopplæring og antall fagarbeidere i kommunens egne
virksomheter samt ved anbud (lærlingeklausulen). Jens Petter Hagen fra Fellesforbundet
orienterte om status om seriøsitetskrav til tilbydere ved anbudsprosesser, samt om forskjellen
på Telemarks- og Skiensmodellen.

Klimakonferansen Broen til framtiden i Folkets Hus 19. februar
Broen til framtiden – alliansen mellom fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kirker og
trossamfunn, der blant annet LO i Oslo deltar – arrangerte konferansen fredag 19. februar.
Alliansen ønsker rettferdig, grønn omstilling som møter både klimakrisen og
arbeidsledigheten i oljeindustrien med nye klimajobber, og grønne arbeidsplasser i alle
sektorer og regioner. Konferansen tok opp tråden etter Paris med fokus på hva folk kan gjøre
innen transport, energi, lokale samfunn, jord- og skogbruk. De viktigste spørsmålene om
omstillingen ble tatt opp – fra klimaflyktninger til hvordan vi kan stoppe oljeutvinning i
Arktis. Dagen ble en idedugnad om en folkelig, rettferdig tilnærming til vår tids største
utfordringer. Statsminister Erna Solberg, Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Connie Hedegaard
(ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft»), Hans Christian Gabrielsen (LO), Silje
Lundberg (Naturvernforbundet), jussprofessor, Beate Sjåfjell og representanter fra Islamsk
råd og Kirken deltok på konferansen. Rundt 600 personer var innom. Fra styret deltok
Bjørgunn Måge, Bjørn Halvorsen, Erik Hagen, Natalia Zubillaga og Roy Pedersen. Alexander
Kvedalen og Ingunn Gjerstad var aktivt med i forberedelsene og gjennomføringen.
Konferansen bekreftet alliansen mellom fagbevegelsen, miljøbevegelse og kirken.

Pensjonskonferanse Oslo Kongressenter, sal D 29. februar
Arrangører av konferansen var aksjonen ”Rettferdig pensjon – gjenreis AFP” og LO i Oslo.
23. februar vedtok LOs representantskap oppgjørsform og krav til tariffoppgjøret 2016. På
pensjonskonferansen gjennomgikk man hvordan kravene om rettferdig pensjon i privat sektor
er ivaretatt, hva «en bred kollektiv ordning som er kjønnsnøytral», «tariffesting med
streikerett» og «hybridordning» egentlig betyr og hvordan regjeringens utredning om ny
offentlig pensjon vil påvirke tariffoppgjøret og pensjonen i offentlig sektor.
Blant innlederne var leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum og leder i Handel og Kontor, Trine
Lise Sundnes, de to største forbundene i privat sektor. Roy Pedersen ble intervjuet av P2s
morgen-nyhetssending.

Innføringskurs i pensjon 7. mars og 10. mars LO i Oslo
Kurset ga oversikt over pensjonssystemets tre hoveddeler: Folketrygden, avtalefestet pensjon
(AFP) og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Både innskuddsbasert pensjonsordning og
hybrid blir forklart. Stein Stugu fra De Facto var foredragsholder.

Politisk pub onsdag 16. mars på Kulturhuset på Youngstorget
Innretningen på pensjonsreformen gjør at vi kan få større klasseforskjeller blant framtidas
pensjonister. Hva kan fagbevegelsen gjøre for å rette opp disse skjevhetene? Panel: Lars
Mamen, tillitsvalgt i Backe-gruppen, Nina Farnes Hansen, leder Elektromontørenes Forening,
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Erik Hagen, klubbleder på Arcus og leder av Oslo og Akershus NNN. De facto-rådgiver og
pensjonsekspert Stein Stugu forklarte bakgrunnen for pensjonsdebatten. Det var 35-40 til stede.

Markering på Oslo Havn og informasjonsmøte i LO i Oslo 21. april
Det var høytidelig åpning av den nye containerterminalen på Sjursøya. Containerterminalen
drives av det tyrkiske selskapet Yilport som i snart ett og et halvt år hadde nektet å inngå
tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for bryggearbeiderne. I den anledning hadde
bryggesjauerne en markering ved Sjursøya Oslo havn. LO i Oslo oppfordret fagforeninger til
å slutte opp om markeringen med sine fagforeningsfaner. På informasjonsmøtet orienterte
ledelsen av Transportarbeiderforbundet om status for konflikten og situasjonen i havnene.

Politisk Pub onsdag 20. april på Kulturhuset på Youngstorget
Fra stoppeklokke til tillitsreform
Med maktskiftet i Oslo etter valget 2015 varslet det nye byrådet en «tillitsreform» i
eldreomsorgen. Hvordan kommer de som mottar hjemmetjenester til å merke dette? Hva blir
de viktigste endringene og hva vil mer tillitt til de ansatte bety for rettighetene til brukerne? I
panelet satt: Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Mari Sanden,
leder Fagforbundet Oslo, og Lene Ording, Norsk Sykepleierforbund, avdeling Oslo.

Fanemarkering 29. april til støtte for hovedtillitsvalgt i EVRY ved
Telenorsenteret, Snarøya
EL og IT Forbundet IKT Bransjens Fagforening og LO i Oslo oppfordret fagforeninger og
andre til å ta med faner og bli med og vise sin støtte til EL og IT Forbundets hovedtillitsvalgt,
John Christian Hanssen, som var erklært overtallig og sagt opp av IT-selskapet EVRY.
Hanssen hadde i praksis fungert som hovedtillitsvalgt i hundre prosent stilling de siste seks
årene og oppgavene som tillitsvalgt var mer krevende enn noen gang, i følge fagforeningen
som krevde stans av prosessen som bedriften har startet.

«Ta sangen tilbake» - 30. april på Kulturhuset, Youngstorget
Det er nå blitt tradisjon at LO i Oslo i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo arrangerer
allsang «kvelden før dagen», og mer enn 250 møtte opp for å synge arbeiderbevegelsens
sanger på Kulturhuset. Arrangementet er mer utførlig omtalt under kulturutvalgets beretning.

Fanemarkering på mønstringsmøte 1. mai i Samfunnsalen
Hotell- og restaurantarbeiderstreiken
LO i Oslo oppfordret fagforeningene til å møte opp med faner og folk på de streikende hotellog restaurantarbeidernes mønstringsmøte 1. mai kl. 09.00.

1.mai arrangementet på Youngstorget
Dagen begynte med en markering ved minnesmerket over Osvaldgruppa og de falne ved NSB
ved Østbanehallen det var tale og blomsternedleggelse ved Hans Felix, tidligere leder av EL
& IT Forbundet.
Det var også markering ved Spaniamonumentet i Birkelunden med tale og
blomsternedleggelse ved Natalia Zubillaga, LO i Oslos nestleder.
Arrangementet på Youngstorget begynte kl. 11.25 og hadde appeller, korpsmusikk og sang av
Sosialistisk kor. Blant talerne var Lars Haltbrekken, leder Norges Naturvernforbund, Liv
Tørres, direktør Nobels Fredssenter, Gerd Kristiansen, leder Landsorganisasjonen i Norge,
Dolores Olaussen, hovedtillitsvalgt på Scandic Helsfyr Hotel, holdt appell fra de streikende
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og Karlson Lingwood fra det britiske transportarbeiderforbundet, RMT, holdt den
internasjonale appellen. Internasjonalen ble avsunget før avmarsj fra Youngstorget kl. 12.45.
Roy Pedersen sto for møteledelsen på Youngstorget. I tillegg til hovedparolen, 135.000
arbeidsløse – Bryt med høyrepolitikken, var det bl.a. følgende paroler: Rettferdig omstilling –
100.000 nye klimajobber, Bekjemp rasisme og høyreekstremisme – Nei til EUs
innstrammingspolitikk, Styrk arbeidsmiljøet og forsvar arbeidstida – Reverser forverringene,
Organisering og kamp – Støtt havnearbeiderne – Forsvar retten til tariffavtaler, Fellesskap
fungerer – Stopp jernbaneprivatisering og velferdsprofitører, Gjenreis AFP – Forsvar offentlig
pensjon, Anerkjenn Palestina – Boikott Israel.
7.240 deltok i demonstrasjonstoget. Det var noe færre enn i fjor. Det var uansett møtt fram
mange som sto langs togruta og så på toget.
Etter toget var det markering ved minnesmerket over Pellegruppa ved Aker Brygge med tale
og blomsternedleggelse ved Hans Felix, tidligere leder av EL & IT Forbundet.

Fanemarkeringer under Hotell- og restaurantarbeiderstreiken april-mai
LO i Oslo tiltrådte streikekomiteen og bidro til å skaffe streikevakter, møtelokaler samt deltok
i annen praktisk tilrettelegging og mobilisering under streikens gang. Det ble arrangert fire
fanemarkeringer til støtte for streikende hotell- og restaurantarbeiderne.
Den første fanemarkeringen var ved Hotel Royal Christiania, 26.apri. Fagforeningene ble
oppfordret til å møte opp med fagforeningsfaner og flagg. LO-leder Gerd Kristiansen og
Fellesforbundets leder Jørn Eggum var blant appellantene. I mai var det flere tilsvarende
markeringer ved hotell Skandinavia, Holbergsplass og Scandic, St Olavsplass.
Forbundslederne Jan Olav Andersen, John Leirvåg og Mette Nord var blant dem som stilte
opp og holdt appeller. Det var også musikalske innslag ved Egil Mongstad og Bjørg Spillum
mfl i sosialistisk kor og alle markeringene var godt besøkt.

Storbykonferanse 31.mai – 1. juni på Anker Hotel
Dette er en årlig konferanse som avholdes mellom de største av lokalorganisasjonene og i år
deltok 22 representanter fra Bergen, Fredrikstad, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og
Trondheim. Blant temaene var LOs egen organisasjon der LO sekretær Terje Olsson innledet
diskusjon om LOs lokalorganisasjoner. 6 av de 7 lokalorganisasjonene signerte felles uttalelse
om lokalorganisasjonenes framtid til LOs organisasjonsutredningsutvalg. LO-sekretær Peggy
Hessen Følsvik innledet om arbeidstidsutvalgets innstilling og dokumenterte grundig hvorfor
LO går imot. Under tema krise, sosial dumping og motkonjunkturpolitikk holdt Roger
Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse et innlegg om mulige veivalg i den økonomiske
situasjonen. For Velferdsstatens Linn Herning innledet om kampanjen Stans
velferdsprofitørene. Det ble også utveksling av erfaringer og synspunkt om hvordan følge opp
kommunestyrene når «våre egne» er i flertall og enighet om kampanje mot
velferdsprofitørene. Det var omvisning på arbeidermuseet der Gro Røde stilte opp.

LO i Oslo i Pride-paraden 25. juni
LO i Oslo oppfordret medlemmene og fagforeningene til å vise solidaritet og ta med
fagforeningsfaner og bli med i paraden. Grunnlaget for dagen var : Det handler om kampen
for likeverd og likestilling for alle! Solidaritet er felles front for et likeverdig og fritt samfunn.
Uansett hvilken posisjon i samfunnet, venneflokken eller i organisasjonslivet du måtte ha –
verdighet er noe alle kan bidra med. I 2016 var dette en spesielt viktig markering etter
tragedien i Orlando.
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Fagopplæringsforum 25. august i LO i Oslo
Bakgrunnen for tematikken er at andelen elever som velger fagopplæring er svært mye lavere
i Oslo enn i landet ellers. LO i Oslo vil at mer skal gjøres for å sikre elevene en god utdanning
og læretid, samt få tilbud om arbeid. På møtet var det innledning ved Jan Tvedt fra
Utdanningsetaten i Oslo kommune om dagens skolestruktur og tilbud. Kari Hauge innledet
om Fagskolene. LO i Oslo ønsket også innspill om fagopplæring til arbeidet med forslag til
LO-kongressen. Fagopplæringsforum er et uformelt treffsted mellom våre medlemmer i
Yrkesopplæringsnemnda og fagforeningene tilknyttet LO i Oslo.

Vendepunkt -demonstrasjon 8. september foran Stortinget for ny klimapolitikk
Et år før Stortingsvalget oppfordret en rekke organisasjoner innenfor kirken og
miljøbevegelsen samt fagbevegelsen inkludert LO i Oslo til demonstrasjon for et vendepunkt i
klimapolitikken! Kravene var: • La oljen i Arktis ligge • 100 000 nye klimajobber • Vis
rettferdighet. Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken.
Regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere
klimagassutslipp og omstille Norge. Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige
utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør. En del
fagorganiserte og 5 faner deltok.

Politisk pub 14. september på Kulturhuset på Youngstorget
Hvorfor vil folk ha tariffavtale? Expert og andre historier
Det ble ramaskrik da Expert-ledelsen sa opp tariffavtalen med sine ansatte. Hva er det som
gjør kravet om tariffavtale så betent? Har sjefenes skepsis mot at ansatte organiserer seg blitt
større eller lar vi oss overraske fordi vi har en overdreven forestilling om et fredelig og
harmonisk arbeidsliv? Fafo-forsker Kristine Nergaard fortalte om tariffavtalene historisk og
hvilken rolle de spiller i arbeidslivet i dag. Det var panelsamtale med tillitsvalgte som hadde
vært med å kjempe fram tariffavtaler: Joachim Espe, leder Fellesforbundet avd 605, Helene
Bozicevic, tillitsvalgt ved Scandic Helsfyr i Oslo, Fellesforbundet og John Thomas Suhr,
avdelingsleder Oslo/Akershus Handel og Kontor. 75 personer var til stede.

Møte om arbeidslivskriminalitet 26. september Folkets Hus, Sandvika
Hva med Ramunas Gudas?
Det var en presentasjon av saken ved Heismontørenes Fagforening i EL & IT og Budstikkajournalist Nils Harnes. Advokat Tonje Giertsen innledet til spørsmål og debatt. Arrangører var
LO Asker og Bærum, Heismontørenes Fagforening, Fellesforbundet avd. 614 Drammen og
Bærum, og LO i Oslo. Det var ca. 30 tilstede. Roy Pedersen og Natalia Zubillaga deltok fra
LO i Oslo.

Streikemarkering 12. oktober på Jernbanetorget
LO i Oslo oppfordret fagforeninger og medlemmer til å ta med fagforeningsfaner og vise
støtte til lokomotivførerne som var i streik. Bandet Hjulslaget varmet opp og det var flere
appeller ved LO-leder Gerd Kristiansen, leder i Norsk lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal,
leder av LO stat, Tone Rønoldtangen og en representant fra Legeforeningen, som selv hadde
vært i streik kort tid før om det samme som denne streiken dreide seg om; krav til opplæring
og sikkerhet. Roy Pedersen holdt også appell.

Politisk pub onsdag 19. oktober på Kulturhuset på Youngstorget
En fagbevegelse for alle
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Representerer fagbevegelsen mangfoldet i det norske samfunnet, og hvordan bidrar klubben
på arbeidsplassen til integrering? Hvordan får man med folk fra land der fagforeningen ses på
som statens forlengede kontrollerende arm, eller land der man kan bli arrestert for å drive med
fagforeningsarbeid? Fagforeningsfolk fra byggenæring, varehandel og bryggeri delte
erfaringer med å inkludere folk fra ulike kulturer. I panelet: Rose Maiken Flatmo,
organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger og Sunnhordaland, Arne Rolijordet, tidl.
klubbleder på Ringnes bryggerier (NNN) og Fawsi Adem, hovedtillitsvalgt på Ikea Furuset.

Støttemarkering for lokførerne i streik 26. oktober på Jernbanetorget
LO i Oslo oppfordret fagforeningene til å stille med faner.
Lokomotivførerne i NSB og CargoNet hadde streiket i fire uker. Det var kulturelle innslag og
appeller av Rolf Ringdal (Norsk Lokomotivmannsforbund), Tommy Torgersen (Oslo
Bryggearbeideres Forening), Christer Mjåset (Yngre Legers Forening) og Roy Pedersen. Ca.
20 faner.

Fanemarkering 1. november foran Arbeidstilsynets kontorer på Lillestrøm
Anledningen var Ramunas Gudas-saken. Initiativtakerne bak fanemarkeringen var LO i Asker
og Bærum, LO i Nedre Romerike, LO i Oslo, Heismontørenes Fagforening og
Fellesforbundet avdeling 614, Byggfag Drammen-Bærum. Det var appeller fra initiativtagerne
med Roy Pedersen som møteleder og overrekkelse av brev til Arbeidstilsynet. Paroler:
Arbeidsgiver og hovedentreprenør må tiltales for brudd på arbeidsmiljøloven. Ramunas
Gudas må få yrkesskadeerstatning etter norske regler. Arbeidstilsynet må stanse
arbeidslivskriminalitet, ikke frifinne de useriøse. LO i Oslo oppfordret fagforeningene til å
stille med faner.

Fanemarkering 2. november Kommunenes Hus, Haakon VIIs gate
Streiken i energisektoren
I forbindelse med EL og IT Forbundets streik mot KS Bedrift for å beholde hviletiden til
beredskapsvaktene i energisektoren var det fanemarkering utenfor Kommunenes Hus.
Appellanter var Gerd Kristiansen (LO), Jan Ol av Andersen (EL og IT Forbundet), Metter
Nord (Fagforbundet) og Lizzie Thorkildsen (Delta)Arrangører var EL og IT Forbundet,
Fagforbundet og LO i Oslo. LO i Oslo oppfordret fagforeningene til å stille med faner. Roy
Pedersen var møteleder.

Fanemarkering 3. november foran Stortinget
Verkstedarbeiderforeningene på jernbanen tok ut sine medlemmer i politisk streik 3.
november imot at regjeringen brøt løftene om skikkelig behandling av de nåværende
jernbanebedriftene i forbindelse med oppsplitting av jernbanesektoren. LO i Oslo oppfordret
fagforeningene til å stille med faner.

Politisk pub onsdag 23. november på Kulturhuset på Youngstorget
Sosial dumping også under Oslos rødgrønne?
Oslo kommune skal bygge for rundt ti milliarder kroner de neste tre årene. Vil pengene
pumpes inn i bedrifter og bemanningsbyrå som dumper lønns- og arbeidsvilkår på
kommunale byggeplasser? Tre tillitsvalgte fra Fellesforbundet utfordret Oslos finansbyråd
Robert Steen, Arbeiderpartiet: Tør han ta de kraftfulle grepene som trengs for å gjøre Oslo
under rødgrønt styre til et fyrtårn i kampen mot sosial dumping? I panelet sammen med
Robert Steensatt: Petter Vellesen, leder Oslo bygningsarbeiderforening, Arne Hagen,
Fellesforbundet avd. 51 Telemark, Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundets avd. 023 Raufoss
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Jern & Metall. Ordstyrer: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie. Arrangører: LO i Oslo,
Manifest Tankesmie, De facto, For velferdsstaten. 70 til stede.

Fagopplæringsforum 29. november hos LO i Oslo
LO i Oslo inviterte til årets tredje møte i Fagopplæringsforum. Det var orientering om saker
Yrkesopplæringsnemnda arbeidet med. Det var innledning ved Kari Hauge, LOs
distriktskontor Oslo/Akershus, om Fagskolene i Oslo og orientering ved Maren Alexandra
Gulliksrud, Handel og Kontor, om Utdanningsdirektoratets anbefalinger og gjennomgang av
de videregående utdanningene. Fagopplæringsforum er et uformelt treffsted mellom våre
medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda og fagforeningene tilknyttet LO i Oslo.

Fanemarkering onsdag 21. desember foran Stortinget:
Uten kamprett - ingen tariffavtaler
I forbindelse med høyesteretts dom i Holship- eller havnearbeidersaken arrangerte Norsk
Transportarbeiderforbund og LO i Oslo fanemarkering på Eidsvolls plass foran Stortinget.
Det var appeller ved Lars Johnsen, leder av Transportarbeiderforbundet, Jan Olav Andersen,
leder av EL og IT Forbundet, Line Steinseth, leder av Lokomotivpersonalets Forening Oslo,
Vegard Holm, Solidaritetskomiteen for bryggesjauerne, og Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.
LO i Oslo oppfordret fagforeningene til å møte opp med sine faner.

Møter og arrangement arrangert av utvalgene er tatt inn i omtalen av de
enkelte utvalgene.
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Solidaritetsmarkeringer/demonstrasjoner/ appeller/diverse
deltakelse 2016
Møte i «Forsvar offentlig pensjon» 11. januar
Roy Pedersen og Erik Hagen deltok fra LO i Oslo. Det møtte ca. 140. Fokus på Arbeids- og
sosialdepartementets utredning om ny pensjon i offentlig sektor som bryter med prinsippene i
dagens offentlige pensjonsordning som gir ca. 66 prosent av sluttlønna som pensjon.
Samarbeidsmøte med Oslo Ap, MDG Oslo, Oslo SV og Rødt Oslo i Rådhuset 15. januar
Initiativ ved LO i Oslo. Det var enighet om å etablere et bredt samarbeid mellom Oslo Ap,
Oslo MDG (ikke tilstede på møtet), Oslo SV og Rødt Oslo. Det legges opp til et møte i
kvartalet. Frode Jacobsen, gruppeleder for Oslo Arbeiderparti, koordinerer møtene fra
Rådhuset.
Manifests ideforum 18. januar.
Roy Pedersen møtte. 15 var tilstede i løpet av dagen. Tilstede var også De Facto, For
velferdsstaten, Manifest, SV og Rødt. Det var enighet om å starte en brei kampanje mot
velferdsprofitørene.
Referat fra møte med «Nei til salg av Oslo» 9. februar
Utdanningsforbundet Oslo, SL Oslo og LO i Oslo var tilstede. LO i Oslo fremmet ideen om å
endre navn til «Ta tjenestene tilbake» og møtet ønsket å videreføre samarbeidet og
Fagforbundet Oslo ble invitert til å delta.
Demonstrasjon 13. februar
LO i Oslo sluttet seg til til støtte for stans av krigen i Syria. En håndfull var til stede.
Møte 9. mars mellom Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og LO i Oslo.
Tema: Konkrete krav til Osloskolen. Det var enighet om å arbeide fram en felles plattform.
Roy Pedersen innledet på LO i Opplands fylkeskonferanse 15. mars.
Tema «Arbeidsgivers stadige angrep og undergraving av lov- og avtaleverk – hvordan møter
man dette»?
Oslo og Akershus NNNs fem-års markering som en fagforening 17. mars.
Natalia Zubillaga deltok.
LOs organisasjonskonferanse 17. - 19. mars.
Natalia Zubillaga, Vidar Holm og Alexander Kvedalen deltok. Tema: FAFO-utredning om
LOs lokalorganisasjoner og forberedelser til valget i 2017. Natalia Zubillaga holdt innlegg om
LOs lokalorganisasjoner.
Europeisk hovedstadskonferanse i Lisboa 29. - 31. mars.
Bjørn Halvorsen og Ingunn Gjerstad deltok på årets konferanse som hadde situasjonen i
Europa økonomisk krise, sosial dumping og migrasjon som hovedtema.
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Roy Pedersen og Rose Maiken Flatmo innledet 6.mai på Vardøgerseminar på Sørmarka
om «Østinnvandring og håndheving av tariffavtalene».
Nordeuropeisk hovedstadskonferanse i Stockholm 25.-27.mai
Janne Hegna og Kari Hauge deltok på samlingen i mai sammen med representanter fra de
nordeuropeiske storbyene Berlin, Dublin, Helsinki, København, Stockholm og London. Blant
de ulike temaene var arbeidet mot sosial dumping vektlagt.
Møte i Nei til salg av Oslo (NTSAO) 26. mai.
Tilstede: FO i Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og LO i Oslo. Initiativet ønskes videreført.
Aktuelle paroler er «Ta tjenestene tilbake» og «Nei til profitt i velferden». Aktuelle områder
er barnevern, barnehager, skole, sykehjem og eldreomsorg.
Møte i skoleinitiativet 30. mai.
Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og LO i Oslo ble enige om en skolepolitisk
plattform.
Besøkte Dikemark Asylmottak 2.juni
Ingun Gjerstad, Alexander Kvedalen, Bjørg Spillum og Roy Pedersen deltok fra LO i Oslo
sammen med to fra Norsk Folkehjelp. Omvisning samt info til ulike grupper om rettigheter og
plikter i arbeidslivet. Vi har også spilt inn tekst om norsk arbeidsliv til opplæringsopplegg for
asylsøkere.
Offisiell mottagelse på den Venezuleanske ambassaden den 6. juni i anledning
nasjonaldagen. Roy Pedersen deltok.
Oslofjordkonferanse for LOs lokalorganisasjoner i Tønsberg 9. juni
25 personer var til stede fra 10 lokalorganisasjoner. Stor motstand mot tanker om at forbunda
skal styre LOs lokalorganisasjoner og at vi ikke lengre skal være LOs lokalorganisasjoner.
Enighet om at to fra Vestfold, en fra Østfold og LO i Oslo følger opp med å lage et konkret
forslag til en demokratisk struktur for fylkeskonferansene. Anna Elisabeth Uran, Erik Hagen,
Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen deltok.
Roy Pedersen innledet 10. juni om fagbevegelsens historie for Oslo Sporveisarbeideres
Forening/OSA.
Møte med gruppelederne for Oslo AP, MDG Oslo, Oslo SV og Rødt Oslo 16. juni
Saker var kommunens anskaffelsesreglement knyttet til virksomheter som støtter opp om
folkerettsbrudd i konfliktområder (Palestina), kommunens økonomi og om det blir
«innstrammingspolitikk light» og konsekvensene av kommuneadvokaten ikke godtar skille
mellom private ideelle og kommersielle drivere av barnehager. Det ble ikke sagt at
innstramming light kommer og det ble understreket at byrådsavtalene skulle følges hva
gjelder kommersielle barnehager. Ivar Gammelmo og Roy Pedersen deltok.

Manifest analyses årsmøte 21. juni. Roy Pedersen møtte.
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Møte om energisparingsinitiativ i Østensjø bydel 28. juni.
Bjørn Naustvik fra initiativet, Alexander Fos fra Effektiv energi og Erik Hagen og Roy
Pedersen fra LO i Oslo.
Møte 5. juli om Ramunas Gudas-saken med LO Asker og Bærum, Heismontørenes
Fagforening og Fellesforbundet avdeling 614 Byggfag Drammen-Bærum. Roy Pedersen
deltok.
Møte 7. juli i Horten med LOs lokalorganisasjoner fra Fredrikstad, Horten, Larvik og
Lardal, Sandefjord og Oslo. Roy Pedersen deltok.
Markering 8. august om rettssikkerhet for kvinner foran Stortinget.
LO i Oslos deltok i markeringen sammen med et 40-talls andre organisasjoner under parolen
«Vi krever rettssikkerhet for kvinner nå». Rundt 3.000 var til stede på markeringen som kom i
stand på grunn av en voldtektsdom, ”Hemsedalsdommen”.
Avsluttende møte 16. august om Skolepolitisk plattform.
Deltagerne ble enige om endelig utkast til skolepolitisk plattform for Fagforbundet Oslo, LO
i Oslo, SL i Oslo og Utdanningsforbundet Oslo.
Møte 16. august om reorganisering av initiativet «Nei til salg av Oslo».
Initiativet «Nei til salg av Oslo» besluttet å innkalle alle nåværende og tidligere
organisasjoner til ledermøte for å reorganisere initiativet.
Møte om forskningsprosjekt om prekariatet i Oslo 23. august.
I februar kom deres rapport som omhandler arbeids- og levekår for prekære i Oslo. Roy
Pedersen møtte i Kirkens Bymisjons styringsgruppe angående forskningsprosjekt.
Møte angående Ramunas Gudas saken 25. august og 22. september.
LO Asker og Bærum, Heismontørenes Fagforening og Fellesforbundet avdeling 614 Bærum Drammen, deltok sammen med Roy Pedersen.
Innsamlingsaksjon for jobbsenter i Hellas.
Møte 28. august med Christos Giovanoupolos om solidaritetsinnsamling til støtte for
jobbsøkerprosjekt i Hellas. LO i Oslo ved Roy Pedersen, Attac, Norges Sosiale Forum og Den
greske forening i Norge møtte. Det fant også sted møte med Fellesforbundet og Norsk
Lokomotivmannsforbund 29-30. august angående greske solidaritetsprosjekt. Roy Pedersen
deltok for Lo i Oslo.
Roy Pedersen innledet hos LO i Trondheim 3. september.
Møtet omhandlet strategi og krav til valget i 201 og ca. 20 deltok. Det ble drøftet
fanemarkering/politisk streik som initiativ fra LOene i Oslo, Stavanger, Trondheim og LOer
rundt Oslofjorden, samt arbeidet for å beholde LOs lokalorganisasjoner.
Markering 11. september for kuppet i Chile 1973.
LO i Oslo sluttet seg til 43 års markering for kuppet i Chile 11. september. Chris Parker fra
internasjonalt utvalg holdt appell.
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Møte i De Facto 16. september.
Presentasjon av Ingos Schmidts bok «The Three Worlds of Social Democrazy a global view»
Roy Pedersen kommenterte sosialdemokratiet og fagbevegelsen (på engelsk).
Møte 20. september med bystyrets gruppeledere i Oslo Ap, Oslo SV og Rødt Oslo.
Tema var kommuneplan og næringspolitikk, behandlingsform og tidspunkt for kommunens
anskaffelsesreglement og oversikten over saker som byrådet gjennomfører. Roy Pedersen og
Erik Hagen deltok.
Møte med Sparebank 1 Oslo Akershus 20. september.
Roy Pedersen og Alexander Kvedalen deltok og fikk blant annet informasjon om bankens
virksomhet, den kommende sammenslåingen av Sparebank 1 Oslo Akershus og Sparebanken
Hedmark og om hvordan de ansatte er organisert i Handel og Kontor Finans og i
Finansforbundet.
Roy Pedersen holdt Appell 22. september til støtte for legestreiken foran Stortinget.
Akademikernes streikekomite arrangerte. Appeller også fra streikekomiteen, Marit
Hermansen leder for Legeforeningen og Vegard Holm fra Bryggesjauerne i Oslo. 300 til
stede. Det var også mye presse
23. september holdt Roy Pedersen appell på bryggesjauer-meklingsvake på Månefisken.
Møte 27. september med ledelsen i Fagforbundet Oslo, FO i Oslo, Utdanningsforbundet
Oslo og SL i Oslo.
LO i Oslo innkaller til fremtidige møter normalt en gang pr. kvartal og ellers etter behov.
Møte 29. september med LO i Asker og Bærum, LO i Fredrikstad, LO i Stavanger og
LO i Trondheim.
Enighet om å lage en politisk markering mot regjeringas angrep på faglige rettigheter. Enighet
om at LO i Oslo står som arrangør. LO i Larvik og Lardal knyttes til.
Nei til EUs Faglige konferanse på Håndverkeren 30. september - 1.oktober.
Natalia Zubillaga, Olaf Svorstøl og Roy Pedersen deltok fra LO i Oslo. Tema: Situasjonen i
EU, EU-direktiv om offentlig anskaffelser, TTIP og TISA, landbruk og næringsmiddelindustrien. LO i Oslo og LO i Trondheim var medarrangører.
Åpning av minneutstillingen om den spanske borgerkrigen på Blindern 10. oktober.
Roy Pedersen og Lill Fanny Sæther deltok.
Internasjonalt utvalg og Kulturutvalget var arrangører sammen med UiO. Saken omtales
under begge utvalgene i beretningen.
Roy Pedersen holdt appell 12. oktober til støtte for legestreiken.
Den ble avsluttet dagen før med regjeringas bruk av tvungen lønnsnemnd.
Møte med Raymond Johansen 20. oktober.
Diskutert nødvendigheten av å beholde bystyreflertallet, rammekutt til bydelene,
Skolefritidsordningen/AKS, økt støtte på Vestkanten samt anskaffelsesreglementet.
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Natalia Zubillaga deltok på Rogalandkonferansen 21. - 23. oktober.
Roy Pedersen innledet 22. oktober om arbeidslivet og EØS på konferanse i Østfold Nei til
EU. 25 personer var til stede.
Roy Pedersen innledet på LO i Vestfolds styrekonferanse om valget 25. oktober.
Møte med byråd Robert Steen 2. november om anskaffelsesreglementet til Oslo
kommune.
Virksomhetene må ha fast ansatte i tjenesteforhold og ansatte i leiefirma må ha lønn mellom
oppdrag. På møtet deltok Steinar Karlsen, Adolf Larsen fra Fellesforbundet DK Oslo og
Akershus. Roy Pedersen deltok fra LO i Oslo.
Møte 4. november med etterlatte fra massemyrderiene/terroraksjonen på Utøya 22. juli
2011. Roy Pedersen deltok.
Roy Pedersen innledet 5. november om tariffavtalens historie og betydning på Print og
Kopibransjens Fagforening (EL og IT Forbundet) på Olavsgaard.
SVs faglige konferanse 5. november.
Natalia Zubillaga innledet om fagligpolitisk samarbeid .
Skandinavisk Velferdskonferanse 14. - 15. november.
Roy Pedersen innledet om teknologi og endring av styrkeforholdet i arbeidslivet. Det var 300
deltagere.
Møte 15. november med de fire byrådspartiene.
Skolepolitisk plattform fra LO i Oslo, Utdanningsforbundet Oslo, SL Oslo og Fagforbundet
Oslo ble lagt frem. Roy Pedersen møtte.
Roy Pedersen innledet til debatt om valget i Fagbevegelsens AP lag 18. november.
I tillegg innledet Frode Jacobsen, leder Oslo Arbeiderparti.
Møte 21. november med Sunniva Holmås Eidsvoll og Benjamin Larsen.
Tema: Oslo-budsjettet, kommunens anskaffelsesreglement og framtidig fagligpolitisk
samarbeid. Roy Pedersen deltok.
Roy Pedersen deltok 22. november på De Factos fagdag om koblingsvirksomhet
(delingsøkonomi), HR-kamp og organisering.
Støttemarkering 29. november for streikende elektromontører ved Kaba AS i Drammen
Elektromontørene i Kaba AS i Trondheim streiket for tariffavtale. LO i Oslo oppfordret
fagforeningene til å stille opp med sine faner på støttemarkeringen som EL og IT Forbundet
hadde ved Kaba AS i Drammen. Det ble satt opp buss fra Oslo. De ansatte streiket for en
tariffavtale som ville gi dem: Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres
ensidig av bedriften. Forhandlingsrett og medbestemmelse. Reelle lønnsforhandlinger, ingen
forskjellsbehandling og «trynetillegg». Godtgjøring ved reisearbeid. Kompetanseutvikling.
AFP.
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Roy Pedersen innledet 29. november hos Fagforbundet Vestfold om «Valg 2017».
Roy Pedersen innledet 13. desember på seminar i NTL UiO om fagbevegelsens
utfordringer og krav.
Oslofjord og storbykonferanse av lokale LOer på Sørmarka 14. desember.
10 lokalorganisasjoner møtte. Konferansen ble enige om å fremme forslag til en demokratisk
organisering av fylkeskonferansene og om en aksjon mot regjeringas angrep på faglige
rettigheter i mars 2017.
LOs organisasjonskonferanse 15 - 16. desember.
Natalia Zubillaga, Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen møtte. LO i Oslo la fram sine
synspunkter på LOs lokalorganisasjoner og orienterte om aksjonen i mars 2017.
I tillegg er det avholdt mange møter med organisasjoner og enkeltpersoner for å planlegge og
iverksette tiltak fra arbeidsplanen gjennom året.
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Internasjonalt utvalgs arbeid 2016
Utvalgets sammensetning per 31.12.2016
Leder: Øystein Ekevik NTL
Nestleder: Chris Parker HK
Medlemmer:
Bård Hamborg Bjerkeli, FF
Arne Larsen, NNN
Hassan A. Malik, NNN
Bjørn Halvorsen, NTL
Olaf Svorstøl, NTL
Ingerid Hødnebø, NTL
Pernille Ødegård, NTL
Ivar Gammelmo, NTL
Kannan Nagendram, NTL
Nenad Grujic, NTL
Sissel Weholdt, HK
Brit Riise Fredheim, IE
Magne Glimdal, FF
Ronny Kristiansen, FF
Randi Færevik, Fagforbundet
Svein Mortensen, FF
Mette Klouman, Fagforbundet (tiltrådt fra 23.05.2016)
Markus Hansen EL & IT
Brit Riise Fredheim IE
Kannan Nagendram NTL
Ivar Gammelmo NTL
Galina Åsrud FF
Sekretærer LO i Oslo:
Ingunn Gjerstad
Lill Fanny Sæther

Arbeidsform
Utvalgets mandat:
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 2016 avholdt 10 møter. Disse var 22. januar, 19. februar, 18. mars, 22. april, 27.
mai, 10. juni, 2. september, 23. september, 21. oktober og 11. november. Utvalget har
behandlet 101 saker i perioden.
Leder og sekretær(er) møttes mellom utvalgsmøtene og det er avholdt arbeidsmøter knyttet til
de ulike oppgavene og sakene. I tillegg har det vært avholdt møte i Europegruppen og i
forkant av seminar som ble arrangert i samarbeid med CTC Havanna, slik vi pleier.
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Utvalget valgte på sitt første møte den 22. januar Øystein Ekevik til leder og Chris Parker som
nestleder.

Innledninger på internasjonalt utvalgs møter i 2016:
22. januar Informasjon ved leder i LOs Internasjonal avdeling, Vidar Bjørnstad som
informerte om LOs Internasjonale arbeid. LO samarbeider med fagorganisasjoner i ulike deler
av verden, bla. Albania, Bosnia-Hercegovina, Colombia, Cuba, Filippinene, Ghana, Jordan,
Kambodsja, Malawi, Palestina, Russland, Thailand, Tunisia og Uganda. Retten til anstendig
arbeid, respekt for faglige rettigheter og organisasjonsfrihet står sentralt i arbeidet.
Innlegg ved Olaf om boka til Harald Berntsen, «Tilbake til start» Om den historiske utviklingen av arbeidslivet, fagbevegelsen og de kollektive avtalene og tvisteløsningsmekanismene
i tillegg til andre samfunnsområder som omtales i boka, bla. boligpolitikk. Konklusjonen var
at uten fagforeninger, ingen kollektive avtaler, ingen kollektive avtaler, ingen streikevåpen
eller kamp for å forbedre lønns- og arbeidsforhold.
19. februar Øyvind Fuglerud, professor på Kulturhistorisk museum innledet om Tamilenes
situasjon på Sri Lanka. Det ble fremlagt et brev fra en tamilsk kvinneorganisasjon, formidlet
av Øyvind Fuglerud, med søknad om støtte. Dette ble videresendt til LOs internasjonale
avdeling.
22. april Lill holdt innlegg om Irland «100 år siden påskeopprøret – Fagbevegelsens rolle og
situasjonen i dagens Irland». Kvinnene, fagforeningsledere og -medlemmer spilte en stor rolle
i opprøret, mye større enn tidligere kjent. Opprørets forløper var en omfattende lockout i
1913. Dagens irske LO, Irish Congress of Trade Unions (ICTU) er seg veldig bevisst på arven
fra opprøret.
27. mai Iben Høy fortalte om sine inntrykk fra faglig tur til Palestina høsten 2015. De møtte
palestinske tillitsvalgte og arbeidskamerater for å lære mer om betingelsene for faglig kamp i
et okkupert land, om vilkår for lønna arbeid, arbeidstid og faglige rettigheter. De besøkte bla.
Hebron og Ramallah.
Arild Stavrum fortalte om fotball-prosjektet Lambertseter VSK har på Vestbredden. I tillegg
til at palestinske barn får gleden av å spilte fotball, får de norske elevene mye kunnskap om
samfunnsfag, historie, religion og språk og det vekker politisk interesse.
10. juni Nytilsatt Latin-Amerika ansvarlig i LO, Morten Hovda ble presentert.
Det var også innledning av Knut Andreas Lid fra Caritas Norge om fredsavtalen i Colombia
som var ferdigforhandlet våren 2016. Han la vekt på hva Norge fortsatt kan gjøre, bla. støtte
lokale fredsinitiativ, bidra til integrering og forsoning og med investeringer.
21. oktober Guro Slettemark fra Transparancy International Norge holdt et innlegg om
organisasjonens grunnlag og arbeid, med vekt på arbeidet i Norge. Transparency International
er global og står i spissen for kampen mot korrupsjon gjennom nesten 100 avdelinger over
hele verden. Transparency International Norge (TI-Norge) er medlemsbasert, etablert i 1999.
TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og
integritet, og de driver koalisjonsbygging mot korrupsjon.
18. november Øivind Bratberg holdt en innledning om Jeremy Corbyn og situasjonen i
Labour. Etter ett år med Jeremy Corbyn som partileder scorer det britiske arbeiderpartiet
rekordlavt på meningsmålingene, og ligger svært langt bak de konservative i oppslutning.
Corbyn har ikke fått utrettet mye i sitt første år som leder. Han har blitt motarbeidet av
pressen og egne parlamentarikere, men han har heller ikke vist seg som en kapabel partileder.
Det har vært lite å se av de nye politiske ideene partiet lovet, og partiet har lite gjennomslag i
opinionen.
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Arbeidet i utvalget
I januar mottok LO i Oslo en e-post fra UGTT i Tunis som ønsker et samarbeid for å bidra til
å øke turismen, som er en viktig del av landets økonomi. Utvalget drøftet dette og ønsket at
LO i Oslo skal bygge videre på den kontakten som ble knyttet til UGTT da de besøkte LO i
Oslo i desember 2015. Den europeiske hovedstadskonferansen i Lisboa 29.-31.mars skulle
benyttes til å se nærmere på dette. Spesielt interessant er deres evne til å organisere og
inkludere de som står utenfor arbeidslivet.
Rapporten fra evalueringskonferanse og seminarer ved avslutning av samarbeidsprosjektet
med Hanoi FOL i november 2015 ble lagt frem for utvalget 22. januar 2016.
Internasjonalt utvalg ba LO i Oslo sende en oppfordring til fagforeningene om å delta på
studieturer til Palestina. Utvalgsmedlemmene ble oppfordret til å spre informasjon om
studieturene.
Solidaritetsprosjektet med CTC Havanna søkte om og fikk midler til trykking av Cubas nye
arbeidsmiljølov. Cuba-nytt fra februar 2016 inneholdt en artikkel om LO i Oslos samarbeid
med CTC skrevet av Ingunn Gjerstad, Nathalia Zubillaga og Sissel Weholdt.
Det ble gjennomført et møte i Europagruppen 24. mai hvor deltakelse på Solidarity4 All og
Alter Summit ble diskutert, men fristen ble for kort. Det ble også diskutert en eventuell
deltakelse på Rødts arrangement, Pop Venstre, og International Summer School (GLI) i
Barnsley. De som var interessert i GLI ble oppfordret til å søke sitt forbund/forening om
midler.
I 2016 var det 80 år siden oppstarten av den spanske borgerkrigen (1936-1939), og
Internasjonalt utvalg samarbeidet med forskere fra Institutt for kulturstudier og orientalske
språk, UiO, om utstillingen «Den norske Spaniahjelpen», som ble vist i Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus fra 10. oktober – 7. november. Den norske Spaniahjelpen
var sammen med Arbeidersaniteten forløperen til Norsk Folkehjelp. Utstillingen viste bilder
fra sykehuset i Alcoi og barnekoloniene i Oliva, som ble anlagt med midler samlet inn i 1936,
primært av fagbevegelsen, i solidaritet med de som kjempet på Republikkens side i Spania.
Utvalget samarbeidet med kulturutvalg om åpningen av utstillingen 10. oktober. Se mer
omtale i beretningen fra Kulturutvalget. Før åpningen ble det arrangert et fagseminar på UiO,
hvor Joan Morell fra Oliva i Spania deltok sammen med Per Ranestad fra Norsk Folkehjelp.
I forbindelse med Globaliseringskonferansen i oktober/november 2016 arrangerte utvalget et
møte med Dave Spooner fra Global Labour Institute (GLI) i LO i Oslo. Utvalget var også
ansvarlig for en internasjonal kafe i lavvoen på Youngstorget på søndagen med ulike land-bord:
Cuba, Filippinene, Sri Lanka, Venezuela, Vietnam og Irland.
Noen av utvalgets medlemmer var aktive i arbeidet med å skrive forslag til uttalelser og
endringsforslag til LOs Prinsipp- og handlingsprogram til LO-kongressen i mai 2017.
Palestinakomiteens faglige utvalg sendte oppfordring om å protestere mot norsk-israelsk oljeog gass-samarbeid. Utvalget sendte oppropet til ledelsen i LO i Oslo med oppfordring om å
støtte dette, og ba også ledelsen respondere på oppfordringen om å bruke Palestinakomiteens
faglige utvalg som foredragsholdere.
Utvalgets medlemmer og sekretærene har enkeltvis og sammen deltatt i eksterne møter for å
søke kunnskap og utveksle erfaringer. Det har som vanlig vært møter med internasjonal
avdeling i LO ved de ansvarlige hos LO i sammenheng med prosjektet i Havanna. Videre har
utvalgsmedlemmer deltatt på eksterne møter, bla. arrangert av Palestinakomiteen, og det har
vært enkeltmøter med andre eksterne kontakter. Utvalgsmedlemmer har deltatt på
internasjonale møter og konferanser. Utvalgsmedlemmene har også sittet i styret i Norges
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Sosiale Forum og i beslutningsorganer i Fellesutvalget for Palestina, hvor LO i Oslo er
medlem. Chris Parker deltok i Colombia forum, en paraply organisasjonen som deler
informasjon om situasjonen i Colombia.
Utvalgets medlemmer har skrevet avisinnlegg og svart på innlegg fra andre bla. i forbindelse
med Venezuela og Cuba.
Cubaseminaret skulle funnet sted i månedsskiftet november/desember. Sissel Weholdt, Arne
Larsen og Dolores Olaussen klubbleder på Scandic Helsfyr reiste til Cuba. Seminaret ble avlyst
pga. Castros død. Olaf Svorstøl var kontaktperson og hadde ansvar for økonomien. Rapport fra
reisen vedlagt.

Solidaritetsarbeid
LO i Oslo er engasjert i prosjektet Solidarity4All. Bla. er fire forbundsledere, fra Transport
FO, EL&IT og Lokmann., enkeltmedlemmer i Fagforbundet, Den greske foreningen, miljøene
i Kolstadgata, Nei til EUs faglige utvalg, Fellesutvalget for Palestina, Solidaritet med
Kurdistan og LO i Trondheim med på prosjektet. I første omgang skal innkjøp av medisiner
og utstyr til noen av de over 50 helsestasjonene som er opprettet og drives på dugnad
prioriteres. Det skal ikke overføres penger direkte, men noen fra prosjektet reiser ned med
midler og kjøper inn utstyr og annet de trenger. På denne måten holdes kontroll med pengene,
og vi får selv sett hvordan det går. Det er etablert en styringsgruppe med Roy Pedersen som
leder. En løpeseddel er trykket. Det er opprettet en konto som det kan Vippses til. Målsetning
er å samle inn 200.000,-.

Solidaritetsfondet
Det sto kr. 77.300,- på fondet 31.12.2016. Beløpet 31.12.2015 var 63.000,- så det har kommet
inn penger på fondet i løpet av 2016. Vi takker for bidrag. Fondet ble opprettet i 2002 for å
ivareta behovet for å kunne bevilge til internasjonal solidaritet, spesielt hastesaker. Nye
statutter for solidaritetsfondet ble vedtatt på årsmøtet 13. april 2015:
1) Fondet har egen konto (9001.05.52361)
2) Fondet skal ikke brukes til generelle bevilgninger og daglig drift.
3) Fondet brukes til solidaritetsprosjekter og humanitære formål, fortrinnsvis for å styrke
fagbevegelsen i andre land.
4) LO i Oslos styre kan beslutte bruk av fondet på inntil 15% av innestående. Utover dette må
vedtak fattes av LO i Oslos representantskap etter innstilling fra styret. LO i Oslos utvalg har
forslagsrett overfor styret.
5) Fondets størrelse og bruk av fondet synliggjøres i beretningen. (og regnskapet)
6) Fondets statutter trer i kraft ved vedtakelse (LO i Oslos årsmøte 13. april 2015)

Deltakelse på møter og konferanser/representasjon i 2016:
Pernille Ødegaard og Øystein Ekevik møtte på årsmøtet i Norges Sosiale Forum (NSF) 3.
februar. Pernille Ødegård og Mette Klouman var representanter i styret i NSF.
Svein Mortensen satt i perioden i Fellesutvalget for Palestinas (FuP) representantskap.
Representanter fra LO i Oslo til landsmøte i FuP var Svein Mortensen og Ivar Gammelmo.
Øystein Ekevik deltok på et møte på Eldorado 17.3. om Kurdistan og Newroz
(mesopotamiske folkeslags tradisjonelle nyttårsfeiring).
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LO i Oslo mottok en henvendelse fra GRAPAL (Grupo de Apoyo a los Pueblos de America
Latina) angående et seminar er om TPP (Trans- Pacific Partnership) som de ville arrangere.
Svein Mortensen, Olaf Svorstøl og Arne Larsen deltok på møte med GRAPAL.
Europeisk hovedstadskonferanse i Lisboa 29. - 31. mars. Bjørn Halvorsen og Ingunn Gjerstad deltok

Ivar Gammelmo deltok på et BDS-seminar (Boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot
Israel) 24. mai.
Resistance Festival i Aten 24. - 26. juni. Brit Riise Fredheim og Pernille Ødegård deltok.
Pernille Ødegård deltok på World Social Forum 9.-14. august i Montreal.
Øystein Ekevik deltok på et møte om Öcalan-saken 5. september.
Chris Parker holdt appell på 43 års markering for kuppet i Chile 11. september.
Seminar om koordinering av solidaritetsarbeid i Venezuela 21. september. Olaf Svorstøl
deltok.
Øystein Ekevik deltok på Kunstprosjektet, «New World Embassy» 27.- 28. november i Oslo
Rådhus.

Rapport - samarbeid med CTC Havanna, Cuba, om seminar for
tillitsvalgte, planlagt 5.-9.desember 2016.
LO i Oslo planla som vanlig et seminar i samarbeid med CTC Habana i desember 2016.
Innledningene for vår del var lover og avtaler i Norge, forhandlingsbestemmelser og en rekke
eksempler, LOs arbeid og vedtak om LO selvstendig samt verving og organisasjonsarbeid.
Målgruppen var som vanlig tillitsvalgte i og rundt Havanna. Det var også lagt opp til 2
bedriftsbesøk, et hotell og en restaurant.
Deltakerne fra vår side var Dolores Olafsen, Arne Larsen og Sissel Weholdt (delegasjonsleder)
Under reisen fra Oslo til Havanna fikk vi beskjed om Fidel Castros bortgang. Ved ankomst i
Havanna ble vi som vanlig møtt av CTC Habana og hadde et kort møte ved ankomst på hotellet.
De beklaget så mye, men ansatte, tillitsvalgte og deltakere på seminaret var engasjert i
forberedelser og hadde fått oppgaver i forbindelse med kondolanseprotokollene, bisettelsen på
revolusjonsplassen i Havanna samt i forbindelse med urnekortesjen fra Havanna til Santiago.
Vi uttrykte vår forståelse for dette.
Transportsystemet på Cuba har store mangler og folks deltakelse i arrangementene krevde mye
organisering fra både CTC Habana og de tillitsvalgte sin side. De virket vel forberedt på Fidel
Castros bortgang. Dette gjaldt både hva som skulle skje under landesorgen, men også hvordan
det skulle arbeides politisk videre. Castañedo mottok telefon fra CTC sin leder under et av våre
møter hvor de fikk ros for sin del av arrangementsarbeidet etter dødsfallet.
Delegasjonen uttrykte selvfølgelig vår medfølelse og kondolerte og, det ble også sendt
kondolansebrev fra LO i Oslo til CTC. Delegasjonen deltok på de offisielle arrangementene vi
kunne og det ble satt stor pris på. Vi sto i kø og gikk til kondolanseprotokollen som var lagt ut
i José Marti monumentet på Plaza de la Revolución, og vi deltok på den store
bisettelsen/minnemarkeringen på samme sted. I tillegg sto vi sammen med befolkningen i
Havanna og så kortesjen med urnen forlate Havanna på sin 3 dagers ferd mot Santiago og
begravelse.
Vi avholdt et møte med flere fra ledelsen i CTC Habana på slutten av uken og ble enige om at
det medbrakte materiellet kunne ligge der til neste år. Det ble utarbeidet liste på dette. På dette
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møtet ble det også snakket litt om den politiske situasjonen i Cuba, og i Norge. Vi snakket også
litt om viktigheten av fagbevegelsen som en pådriver for et mere miljøvennlig samfunn.
På forhånd hadde vi blitt enige om budsjett for 2016 og det avtalte beløp var overført til CTC.
Det er avtalt at CTC skal sette beløpet av i regnskapet til neste års konferanse. Vi vil følge opp
dette slik at neste års seminar vil avvikles med midler avsatt fra årets prosjektmidler i samråd
med internasjonal avdeling i LO.

Kulturutvalgets arbeid 2016
Utvalgets sammensetning per 31.12.2016
Leder: Bjørg Spillum (NTL)
Nestleder: Arne Bernhardsen (HK)
Tom Willy Petterson (SL)
Trond Ydersbond (NTL)
Idar Burheim (Postkom)
Marianne Næss (Fagforbundet)
Marius Helgå (NTL)
Sekretærer fra LO i Oslo:
Lill Sæther
Ingunn Gjerstad

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 kulturelle medlemstilbud.
Utvalget konstituerte seg selv på utvalgsmøtet 26. januar, hvor Bjørg Spillum ble valgt til
leder og Arne Bernhardsen til nestleder.
I perioden har utvalget hatt 7 utvalgsmøter: 26. januar, 9. mars, 19. april, 25.mai, 30. august,
11. oktober og 15. november. 72 saker ble behandlet og det ble fortløpende rapportert til styret
gjennom protokoller og muntlige kommentarer av leder i styremøtene. I tillegg har enkeltmedlemmer fulgt opp møter og organisering av forskjellige arrangementer mellom møtene.
Utvalget har i løpet av 2016 gjennomført følgende flere arrangementer.

Utvalgets arrangementer 2016
Allsangkvelder
9. mars: «Internasjonal Solidaritet»
Kulturutvalget har utviklet et konsept rundt allsangkveldene, hvor sangene knytter an til et
politisk tema, som også belyses av forskjellige innledere. I samarbeid med internasjonalt
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utvalg arrangerte utvalget en allsangkveld, hvor Espen Løken fra Industri Energi var invitert
for å fortelle om Labour Start, som organiserer kampanjer på nett for å få løslatt fengslede
fagforeningsmedlemmer i land rundt om i verden eller sender opprop mot regimer som
undertrykker ytringsfrihet og menneskerettigheter. Utvalget hadde funnet fram en knippe
sanger knyttet til frigjøringsbevegelser og sanger som har stått sentralt i internasjonalt
solidaritetsarbeid gjennom årene. Professor ved universitetet i Oslo, Knut Kjeldstadli bandt
programmet sammen og fortalte om sangenes politiske og historiske kontekst.
30. april: «Ta sangen tilbake»
Tradisjonen tro arrangerte LO i Oslo, i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo, allsang kvelden
før 1. mai. Leder av kulturutvalget, Bjørg Spillum, var konferansier og Knut Kjeldstadli
introduserte og knyttet sangene sammen. Trond Ydersbond fra kulturutvalget og Eivind
Reiersen fra Sosialistisk kor ledet allsangen. Tommy Torgersen, leder i Oslo
Bryggearbeideres Forening, holdt den politiske appellen og Karlson Lingwood, årets
internasjonale 1. mai-taler, holdt en solidarisk hilsen. Arrangementet fant sted på Kulturhuset
med mer enn 250 til stede. Allsangen kvelden før dagen er etter hvert blitt et kjent og fast
innslag knyttet til feiringen av 1. mai.

Samarbeid med Arbeidermuseet
Juni 2015 – november 2016: Utstillingen «Svenskene kommer»
LO i Oslo har de siste to årene samarbeidet med Arbeidermuseet om utstillingen «Svenskene
kommer», om den svenske innvandringen til Oslo fra 1880-tallet og frem til i dag. LO
bevilget 200.000 kr. til arbeidet med utstillingen. Et kriterium for bevillingen var at LO i Oslo
samarbeidet med AOF om å få utstillingen satt opp andre steder utenfor hovedstaden, hvilket
ble forsøkt i løpet av høsten, men uten resultat. Utstillingen ble derfor etter avtale med
Arbeidermuseet tatt ned i november. Den har trukket mange besøkende og var en suksess.
«Foredrag om streiken ved Holstad verk»
Torsdag 3. november arrangerte utvalget, i samarbeid med formidlingsleder Gro Røde,
Arbeidermuseet, en foredragskveld, hvor Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, fortalte om arbeidernes kamp for å få tariffavtale ved Holstad verk, og deres streik
som varte i årene 1929 – 1937. Foredraget ble levendegjort med bilder og små anekdoter om
statspoliti og streikebrytere og mye mer. Arrangementet trakk nok publikum til å fylle
Arbeidermuseets lokaler. Etterpå inviterte Oslo grafiske fagforening til sosial samling i sine
lokaler. Et arrangement verdt å gjenta.

Teaterkveld
Lørdag 1. oktober ble medlemmer invitert til å se forestillingen «Vrede» på Oslo Nye Teater.
Teatret opplyste at de ikke hadde lokale som kunne stilles til rådighet for foredrag før
forestillingen, så i stedet for å honorere en evt. foredragsholder sponset utvalget billettene. I
motsetning til fjorårets teaterkveld, hvor over 60 meldte seg på og flere sto på venteliste, var
det kun få påmeldte i år. Utvalget oppsummerte at det fremover aldri bør legges et
arrangement lørdag før høstferien og det bør tilstrebes at vi skaffer en person som kan si noe
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om forfatteren til teaterstykket e.l. Vi må være ute i bedre tid med annonsering enn hva som
skjedde denne gangen.

Utstilling om «Den norske Spaniahjelpen» høsten 2016
Kulturutvalget samarbeidet med Internasjonalt utvalg og medarbeidere ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk om åpningsprogrammet for utstillingen den 10. oktober.
Blant inviterte talere var LO-sekretær Renée Rasmussen, den spanske ambassadøren til Norge
og representanter fra Norsk Folkehjelp og Norsk sykepleierforbund. Sosialistisk kor i Oslo
opptrådte med sanger fra den spanske borgerkrigen og kampen mot Francos fascistiske
diktatur. LO i Oslo ble, etter søknad, innvilget 60 000 kr fra LO til arbeidet med utstillingen
og sammen med midler skutt inn av UiO ble det mulig å sende utstillingen videre til Bergen,
hvor LO i Bergen satte den opp i november. LO i Oslo har også arbeidet med å få utstillingen
satt opp av LO i Trondheim og LO Sør-Gudbrandsdal, i Lillehammer.

Marcus Thrane-jubileum
I 2017 er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Utvalget foreslo allerede i 2015 at LO i
Oslo skal arbeide for at jubileet markeres, og bidra til at Marcus Thrane, som i stor grad er
glemt, løftes frem. Utvalget inviterte Arbeidermuseet, Arbark, Historielagene i Gamle Oslo,
Gamlebyen, Grünerløkka og Sagene, Byarkivet og andre interesserte, herunder professor i
historie, Knut Kjeldstadli, til et innledende møte, som ble holdt 7. desember. Arbeidet med
markeringen følges opp i 2017.

Andre aktiviteter
Utvalget har i perioden opparbeidet faste rutiner for annonsering av arrangementer. I tillegg til
plakat og utsending via LO i Oslos informasjonsskriv og annonsering på LO i Oslos
hjemmeside, legges arrangementene ut som egne Facebook-arrangement med lenke til LO i
Oslos Facebook-side. Utvalgsmedlemmene oppfordres til å bidra til å gjøre arrangementet
kjent ved å like og dele på Face book, samt ved å sende ut plakater og informasjon i egne
fagforeninger og nettverk.
Kulturutvalget var ansvarlig for å skaffe artist(er) til det kulturelle innslaget ved årets
julebord. Salongorkesteret ble engasjert og skapte stor stemning.
Kulturutvalget har fått mange positive tilbakemeldinger fra folk som har deltatt på de
forskjellige arrangementene vi har gjennomført i perioden. Kulturutvalget vil også trekke
frem det gode samarbeide vi har hatt med Arbeidermuseet og andre og vil følge opp dette i
neste periode.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid 2016
Utvalgets sammensetning pr. 31.12.2016
Leder : Erik Hagen (NNN)
Nestleder: Nils Harnæs (Fagforbundet)
Ove Engevik (FF)
Nils Bull (NJF)
Jokke Fjeldstad (HK)
Frank Lie (Postkom)
Stig Roger Sjøenden (FF)
Rune Aasen (Fagforbundet)
Jon S. Løken (Postkom)
Petter Vellesen (FF)
Åsne Skjelbred Refsdal (NTL)
Yalini Krishnarajah, (HK)
Linda Khalayli, (NTL)
Truls Hermansen, (Fagforb)
Svein Frode Pettersbakken, (FF)
Petter Aasheim (NTL)
Sekretærer fra LO i Oslo:
Ingunn Gjerstad
Lill Sæther

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 klimaspørsmål. Utvalgets medlemmer må representere
bredden i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Utvalget har konstituert seg med
leder og nestleder og rapporterer til styret ved å framlegge protokoller og muntlig ved at leder
møter i styremøtene. Mange oppgaver, særlig i forhold til media, involverer tett dialog og
deltakelse fra LO i Oslos leder.
Det er i perioden avholdt 7 ordinære utvalgsmøter, 1. februar, 7. mars, 18. april, 30. mai, 23.
august, 12. oktober og 23. november.
Den 1. februar ble Erik Hagen valgt som leder og Nils Daniel Harnæs som nestleder.
61 saker er behandlet i perioden. Mellom møtene møttes leder og sekretærer etter behov blant
annet for å planlegge fremtidige møter og saker og vurdere høringer vi mottar. Leder møtte i
styremøter og gjennomførte møter med allierte og andre i konkrete saker, også sammen med
LO i Oslos leder og sekretærer.
Sekretariatet har i samarbeid med utvalget besvart fem høringer og gitt andre innspill i
aktuelle saker.
40

LO i Oslo vil alltid spille inn helhetlige løsninger som ivaretar befolkningens behov for
arbeidsplasser, samt søke å unngå stadige konflikter mellom bolig, næring, transport og miljø.

Allianser
Utvalget inviterer jevnlig eksterne innledere og innledere fra foreninger og forbund både for å
orientere oss i aktuelle saker og kunne gi våre innspill. Utvalget har ved behov kontakt med
relevante bystyre- og bydelsutvalgsmedlemmer, kommunale og statlige etater og
næringslivsaktører i saker som omhandler arbeidstakerrettigheter, transport- og
utdanningsspørsmål.
Etter kommunevalget i 2015 vedtok styret blant annet at LO i Oslo er for et fagligpolitisk
samarbeid med partiene innen den rød/grønne blokken for å få økt innflytelse. Dette gjelder
ikke minst byplanlegging, næringspolitikk og boligpolitikk. Det er opprettet kontakt med
byrådet, for å få informasjon om hvem vi bør kontakte i ulike saker. Det avholdes jevnlige
samarbeidsmøter med AP, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, og partiene inviteres til våre
representantskapsmøter. LO i Oslo kan etter vurdering delta på utspill i saker hvor vi er enige
med ett eller flere partier. Vi kan delta i utvalgsarbeid med ett eller flere partier, med
forbehold om at det ikke går ut på å kompromisse eller endre våre vedtak eller plattform.

Viktige saker og oppgaver i utvalget
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 nærings-virksomhet, fritids- og kulturaktiviteter og gode bomiljøer må balansere. Utvalget
er opptatt av utviklingen på eiendomsmarkedet i Oslo, der politikernes vilje til omregulering
av områder stimulerer den pågående utflytting av industribedrifter.
Alnabruterminalen
Også i 2016 var det behov for å ta opp temaet kollektivtransport for gods og
Alnabruterminalen. Den blå-blå regjeringen åpnet debatten om plassering av politiets
beredskapssenter og utviklingen er positiv mht. plasseringen.
https://pf.no/no/nyheter/2015/september/Utelukker+beredskapssenter+p%C3%A5+Alnabru.d
25-T2BnM21.ips . Se også http://www.bygg.no/article/1284307
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.
Møte med byråd Lan Marie Nguyen Berg 23. november.
Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, var på møtet i utvalget 23.11.
sammen med byrådssekretær, Anja Bakken Riise og rådgiver Kristen Sollesnes. Utvalget ble
bedt om å sende henne spørsmål som de ønsket å ta opp med byråden og hadde forberedt seg
på å presentere de ulike temaene.
Følgende saker var forberedt og avtalt på forhånd og ble lagt frem og diskutert:
a) Bilfritt sentrum.
b) Kollektivtransport på tvers i Groruddalen.
c) Fossumdiagonalen og godstrafikken i Groruddalen.
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d)
e)
f)
g)
h)

Alnabruterminalen.
Rushtidsavgift i bomringen på dager med dårlig luft.
Innfartsparkering.
T-bane til A-hus og Nittedal.
Truck stop ved Alnabruterminalen.
I tillegg hadde byråden bedt om å få innspill til hvordan det best kan arbeides med grønn
næringsutvikling i Oslo.

I tillegg ble følgende spørsmål reist under møtet:
Er det riktig at Byrådet ønsker å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel innen 2030
sammenlignet med 2015 og er det realistisk?
Er det riktig at Byrådet har sagt at de vil halvere klimagassutslippene i Oslo med 50 % innen
2020 og hvordan vil dere gjøre det?
Det kom også spørsmål om handicap-parkeringsplassene vil bli berørt av fjerning av P-plasser
på gateplan.
Utvalget oppsummerte at de håpet å få til et årlig møte med byråden.

Innledninger på utvalgsmøter i perioden
1. februar:
Innledninger om konsekvensutredning for to alternativer til nye planer for utbygging av
Alnabruterminalen ved Bjørn Egede-Nissen, Strategi og samfunn, ved Jernbaneverket, Øst og
Per Pedersen, Strategi og samfunn, Oslo og Akershus og prosjektleder Alnabru 2.
7. mars:
Innledning om den strategiske planen for Hovin-byen ved Silje Hoftun, Seniorarkitekt, Avdeling for
byutvikling, overordnet i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.
18. april:
Innledning om Fossumdiagonalen, og alternativet, Bredtvetdiagonalen, og riksvegutredningen
ved planleggingsleder Lise-Lotte Bjarnadottir og prosjektleder for Prosjekt transport og
byutvikling, Ingunn Risnes i Statens Vegvesen.
23. august:
Innledning om jernbanereformen ved Ida Søraunet Wangberg, utreder i Manifest Analyse.
23. november:
Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, kom til møtet i utvalget sammen med
byrådssekretær, Anja Bakken Riise og rådgiver Kristen Sollesnes. Omtales nærmere i egen
sak under «Viktige saker og oppgaver i utvalget».

Høringssvar/Innspill avgitt i perioden 1.januar til 31.desember 2016
18.4.: LO i Oslo leverte høringssvar til: Strategisk plan for Hovin-byen.
18.4.: LO i Oslo leverte høringssvar til: Forskrift midlertidige trafikkregulerende tiltak.
30.5.: LO i Oslo leverte høringssvar til: «Konseptutredningen, KVU, Oslo-navet».
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1.7.: LO i Oslo leverte høringssvar til: Nasjonal transportplan. NTP Godsanalyse
Hovedrapport. Transportetatene gjennomførte også et større utredningsoppdrag om
godstransport. Hovedrapporten fra dette prosjektet ble levert i juni 2015.
26.8.: LO i Oslo leverte høringssvar til: Planstrategi for Oslo 2016-19. Planprogram for
revisjon av kommuneplanen.

Deltakelse/Representasjon:
12. april deltok Erik Hagen og Roy Pedersen på møte med de fire bystyrepartiene, Ap, Sv,
Rødt og MDG, på Rådhuset. Tema: Offentlig anskaffelser (byggesaker) og innføring av
solidaransvar for kommunen.
19. april deltok Erik Hagen og Ingunn Gjerstad på dialogmøte om Transportetatens
plangrunnlag og utviklingen av Alnabru terminalen med Samferdselsminister Ketil Solvik
Olsen. NHO og div. direktører fra bransjen deltok. Erik Hagen holdt et innlegg. Møtet var et
ledd i samarbeidet mellom NHO i Oslo og Akershus og LO om transportspørsmål. Det var
oppslag i Akers avis om møtet i etterkant.
Erik, Nils og Ingunn har flere ganger deltatt på Oslo Centre for Interdisciplinary
Environmental and Social Research (CIENS) som tar opp byutviklingstema som er
interessante for utvalgets arbeid
Møte om energisparingsinitiativ i Østensjø bydel 28. juni.
Deltagere: Bjørn Naustvik fra initiativet, Alexander Fos fra Effektiv energi og Erik Hagen og
Roy Pedersen fra LO i Oslo.
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Familie- og likestillingspolitisk utvalg for Oslo og Akershus
Familie- og likestillingspolitisk utvalg besto i 2016 av
Inger Helene Vaaten, Handel og Kontor, leder; Gunnar Holm, LO Øvre / Fellesforbundet,
nestleder; Runa Bolstad Laume, Handel og Kontor; Trine Posaas Nilsen Fagforbundet; Ellen
Møller, Skolenes landsforbund Oslo; Erling Hobøl, Norsk lokomotivmannsforbund; Eset
Sjamsutdinova NTL; Hassan Malik NNN; Linn Andersen, Handel og Kontor; Anna Renee
Horgen Skjønsberg FLT.

Familie- og likestillingspolitisk utvalgs arbeid
Utvalget har i løpet av året hatt ni møter. I tillegg til kontinuerlig arbeid med «Flerkulturelt
møtested for kvinner», har utvalget prioritert arbeidet med planlegging og gjennomføring av
Oslo Pride. Se eget punkt om dette.
Det har vært gjennomført seks møter for kvinner på tvers av kulturer dette året. Det møter opp
ca. 15 til 40 personer på møtene hver gang – hvem som møter varierer. Nettverket har vært på
bedriftsbesøk, hatt temamøter, sommeravslutning på Den Norske Opera, med nærmere 40
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 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.
Distriktskontorets deltakelse mobiliserer en rekke frivillige, og det ble lagt ned stor innsats for
mobilisering til deltakelse i paraden. Vi deltok med en egen seksjon i paraden med
veteranbrannbil, stor flåte med egne T-skjorter produsert for anledningen og stor deltakelse i
LO-seksjonen.
Standen var veldig godt besøkt, det var god stemning og mange positive tilbakemeldinger, i
tillegg til noen nye LO-medlemmer.

Jenter i teknikk og håndtverk
Familie og likestillingspolitisk utvalg startet opp et nettverk for jenter i utradisjonelle yrker
med 2 temamøter. Claus Jervell fra Likestilling– og diskrimineringsombudet innledet med
temaet: Hva vet vi om seksuell trakassering, hvem rammes og hvem har ansvar for å stoppe
det? På det andre møtet var temaet "Forventninger og fordommer til jenter i tekniske yrker".
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Ungdomsutvalget for LO i Oslo og Akershus
Det er ett felles ungdomsutvalg for Oslo og Akershus. Ungdomsutvalget pr. 31.12.2016 besto
av 25 representanter fra 14 forbund. Lokalorganisasjonene i Akershus og ungdomspartiene på
venstresiden blir invitert til møtene og deltar i varierende grad. Solidaritetsungdommen tiltrer
også utvalget. Utvalget består totalt av 31 personer, inkludert varaer og ungdomssekretærene.
Maylén Mago Pedersen fra NTL har vært leder av utvalget og Erik Fjeldstad Næss fra
Fagforbundet har vært nestleder. Leder av utvalget har også vært ungdomsutvalgets
representant i styret for LO i Oslo. Det har i 2016 vært avholdt åtte ordinære utvalgsmøter, i
tillegg til møter i arbeidsgruppene og sommer- og juleavslutning. Ungdomsutvalget var også
på hyttetur 6.-8. mai for å utarbeide en handlingsplan.

1. mai-arrangementet
Ungdomsutvalget arrangerte sammen med Solidaritetsungdommen en stand på Youngstorget
på 1. mai, hvor vi hadde salg av brus, sjokolade, popcorn og sukkerspinn med frivillig
betaling som gikk uavkortet til Norsk Folkehjelp sin 1. mai aksjon. Framfylkingen deltok
også med kakao og aktiviteter for barn. Besøkende på Youngstorget satte stor pris på vår
salgsbod og Norsk Folkehjelp var fornøyd med innsamlingen. Ca. 3000 brus, popcorn,
sukkerspinn og ballonger ble delt ut. I samarbeid med Solidaritetsungdommen ble det også
arrangert en temakveld på Kulturhuset, med spennende innledninger, kulturinnslag og
loddsalg med inntekter til Norsk Folkehjelps 1. mai aksjon.

LOs sommerpatrulje
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26, 27 og 28. Patruljen hadde
ca. 106 deltakere. Det ble gjennomført 1258 besøk, med en god fordeling mellom Oslo og
Akershus. LO Follo, LO Øvre Romerike og LO Nedre Romerike frikjøpte egne personer for å
gjennomføre patruljen i sitt område. Besøk i Asker og Bærum ble organisert av
ungdomssekretærene på distriktskontoret. Det ble holdt fire kurs, 11., 14., 16. og 22. juni,
hvor to var kveldskurs, ett helgekurs og ett dagskurs. I forbindelse med sommerpatuljen hadde
vi et godt samarbeid med Arbeidstilsynet både i Oslo og Akershus.

Skoleinformasjon/-besøk
Vi sendte ut informasjon med tilbud om skolebesøk til alle videregående skoler i Oslo og
Akershus per e-post. Vi får mest respons fra studiespesialiserende linjer. Dette er nok fordi
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. Vi har besøkt 31sklasser og holdt rettigheter og plikter innlegg for ca. 740
elever. I tillegg har vi vært på voksenopplæringssentre og kvalifiseringssentre i Oslo og
Akershus. I samarbeid med Karrieresenteret på Høgskolen i Oslo og Akershus har vi holdt
kurs for studenter i rettigheter og plikter i arbeidslivet, og vi har holdt kurs for
masterstudentene i økonomi i samarbeid med studentforeningen Economia og HK.

Samarbeid med andre organisasjoner
Ungdomssekretærene får henvendelser fra NAV og andre bydelstiltak om skolering av
ungdom, hvor vi har nådd ca. 100 unge arbeidssøkende. Ungdomspartiene AUF, SU og Rødt
og Solidaritetsungdommen i Norsk Folkehjelp blir invitert med faste representanter i
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ungdomsutvalgsmøtene. Samarbeidet med AUF i Oslo og Akershus har vært tettere i 2016 og
ungdomssekretærene har holdt flere innledninger på temakvelder.

Unge nordiske arbeidstakere
Vi har et samarbeid med Den svenske kirken i Oslo for å kunne nå unge svensker som har
flyttet til Oslo og Akershus. Det er gjennomført åpne møter, der vi har holdt foredrag om
rettigheter og plikter.

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.
Retningslinjer for leie av standplass på Høgskolen i Oslo og Akershus innebærer at LO og
andre eksterne aktører kun får lov til å være til stede på skolen én gang i kvartalet. Ved
studiestart er det høyt trykk og stor konkurranse om å få studentenes oppmerksomhet. Dette
merker vi spesielt ved HiOA, ved at det er vanskeligere å få standplass de to første ukene ved
studiestart, men dette løste vi praktisk ved å søke bydelen om tillatelse til å ha stand utenfor
"hovedinngangen" til høgskolen.
Under studiestart står vi på stand hver dag i tre uker, og resten av året har vi stand omtrent en
gang i uken. For å fange studentenes oppmerksomhet har vi ulike aktiviteter, som å dele ut
gaveposer, grille, steke vafler og ha quiz med fine premier. Det ble gjennomført 20 stands i
løpet av vårsemesteret og 24 stands i løpet av høstsemesteret.

Nissepatrulje
I uke 50 hadde vi nissepatrulje hvor vi besøkte forskjellige bedrifter i Oslo og Akershus. Vi
delte ut 3500 godteriposer og julekort.
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Uttalelser vedtatt i LO i Oslo 2016
Sparebank1 ut av G4S
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016
LO i Oslo ønsker ikke at LO gjennom Sparebank1 skal bidra til okkupasjon og brudd på
folkeretten gjennom investeringer i G4S som opererer folkerettsstridig på Vestbredden.
Sikkerhetsselskapet G4S er involvert i den israelske okkupasjonsindustrien gjennom
leveranser til det israelske militæret, fengsler og ulovlige bosettinger på Vestbredden. LO i
Oslo oppfordrer alle LO-forbund til å be LO om å kreve at Sparebank1 trekker alle
investeringer ut av G4S.
Norsk Folkehjelp og Fagforbundets rapport “Farlige forbindelser II” fra september 2015
omhandler norske bånd til den israelske okkupasjonen. Der omtales G4S som et av selskapene
involvert i virksomhet som bidrar til Israels okkupasjon av de palestinske områdene, og
tilhørende brudd på folkeretten og menneskerettighetene.
G4S har lenge forsynt okkupasjonen gjennom kontrakter om militære kontrollpunkter,
fengsler og politistasjoner på Vestbredden, i strid med Genèvekonvensjonene. Etter politisk
press har G4S besluttet å ikke fornye flere av disse kontraktene når de går ut. Men G4S sier de
vil fortsette å levere sikkerhets- og alarmtjenester til banker og supermarkeder i de ulovlige
israelske bosettingene.
Den internasjonale kampanjen mot G4S har som krav at selskapet umiddelbart må trekke
seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, i tillegg til folkerettsstridig virksomhet i
Israel. Dette kravet ble satt frem mot G4S Norge i 2012, og ble støttet av fagforeninger og
organisasjoner.
I 2013 ble G4S Norge kjøpt opp av NOKAS. Selv om G4S ikke lenger opererer i Norge,
investerer flere norske banker, fond og SPU i G4S. Sparebank1 er en av investorene. LO har
en ikke ubetydelig aksjepost i Sparebank1 og sitter også i styret i banken. Denne aktiviteten er
direkte brudd på LO og LO-forbundenes egne vedtak og uttalelser.
På kongressen i 2013 vedtok LO en uttalelse om Palestina som blant annet sa at «Norske
myndigheter må sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke bidrar til
okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har aktiviteter på
okkuperte områder.» Flere LO-forbund, har gjort vedtak om boikott av varer og selskap som
profitterer på okkupasjonen. På landsmøtet i 2014 vedtok NTL følgende: «Så lenge
okkupasjonen fortsetter, bosettingene opprettholdes og utvides må vi oppfordre internasjonalt
til større og mer målretta boikott av handel og industrisamarbeid med Israel».
LO i Oslo krever at LO og LO-forbundene må følge opp uttalelsene og vedtakene og
kreve at Sparebank1 trekker seg ut av alle investeringer i selskap som har aktiviteter på
okkupert område, og at de starter med å trekke alle investeringer ut av G4S.

Stans krigen mot kurderne - gjenoppta fredsprosessen!
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016
Med bakgrunn i den kritiske situasjonen som har utviklet seg i den tyrkiske delen av
Kurdistan, vil LO i Oslo be norske myndigheter gjøre det de kan for å få Tyrkia til å stanse
krigen mot kurderne og gjenoppta fredsprosessen.
I ly av krigen i Syria har tyrkiske myndigheter siden august erklært portforbud over 50
ganger i kurdiske byer og distrikter i østlige deler av landet (Nord-Kurdistan). Tunge våpen,
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stridsvogner og snikskyttere blir brukt til å angripe boligområder. Omlag 300 sivile, derav
mange barn, har blitt drept av tyrkiske styrker som følge av krigshandlingene som har fulgt
med disse unntakstilstandene. Tyrkia begrunner dette med at de kriger mot PKK, etter at
fredsforhandlingene ble brutt like etter valget sist sommer.
Situasjonen blir verre for hver dag som går. Søndag 7.februar ble, i følge kurdiske
øyenvitner, en massakre gjennomført i byen Cizre i Sirnak-provinsen, i en by som har hatt
portforbud i over 50 dager og hvor mange hadde søkt tilflukt i kjellere og bygninger de trodde
var trygge. Massakren fant sted i et hus som var omringet av soldatene og opp mot 60
mennesker ble drept, derav rundt 30 brent til døde. FN har krevd gransking av hendelsene.
Fortsatt beleirer titusener av tyrkiske sikkerhetsstyrker områder hvor nærmere 2 millioner
kurdere bor og situasjonen er kritisk flere steder. Innbyggerne får ikke begrave sine døde etter
angrepene, og de sårede nektes medisinsk behandling. Dette må stoppes før nye massakre
skjer.
Vi ber norske myndigheter øve press på Tyrkia for å stoppe krigshandlingene og med krav
om at de gjenopptar fredsprosessen. Kurderne har allerede sagt at de ønsker dette. Krig er
ingen løsning, konflikten må løses gjennom forhandlinger.

Ja til demokrati og faglige rettigheter – Stopp TTIP og TISA
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016
En ny generasjon handels- og investeringsavtaler framforhandles. Forkjemperne lover gull
og grønne skoger, men lite blir sagt om prisen samfunnet skal betale. Få nevner at avtalene
truer grunnleggende arbeiderrettigheter, demokrati, forbrukerrettigheter og miljø. To av disse
avtalene er TTIP og TISA.
TTIP fremforhandles mellom EU og USA, mens TISA fremforhandles mellom Norge,
EU, USA og 20 andre land. Både TTIP og TISA har fjerning av handelshindringer som
formål. I TTIP skjer dette gjennom harmonisering av standarder og regelverk for varer,
tjenester og investeringer. I TISA skjer dette gjennom å åpne markedene for handel med
tjenester på tvers av landegrensene og garantere likebehandling av nasjonale og utenlandske
selskaper. TISA åpner også opp for investeringer og arbeidsmigrasjon innenfor
tjenestesektoren.
TTIP vil få konsekvenser for Norge gjennom EØS-avtalen eller ved at regjeringen velger
å fremforhandle en selvstendig avtale med USA. Standardene i EU, Norge og USA er svært
forskjellige på flere områder, blant annet faglige rettigheter. USA har bare anerkjent to av
ILOs åtte kjernekonvensjoner. I en analyse gjennomført på oppdrag for EU-kommisjonen er
arbeidsmiljølover en av mange handelshindringer som blir vurdert. Sett i sammenheng med
angrepet på arbeidere og arbeidsmiljøstandarder i møte med den økonomiske krisa er dette
faretruende signaler. Resultatet kan bli et kappløp mot bunnen.
Begge disse forhandlingene foregår bak lukkede dører uten at folkevalgte, fagforbund og
sosiale bevegelser får nødvendig informasjon. I TISA-forhandlingene fremstår den norske
regjeringen som mer lukket enn EU og bidrar til å undergrave en nødvendig demokratisk
debatt. Store multinasjonale selskaper har betydelig mer innsikt og blir også lovet en plass ved
bordet i fremtiden. Uten åpenhet kan vi ikke la oss betrygge av lovnader om at disse avtalene
ikke vil påvirke helse, miljø og faglige rettigheter. En stor fare for Norge er at vannkrafta blir
åpnet for multinasjonale selskaper.
I TTIP og TISA legges det opp til at bedriftene skal sitte ved bordet når myndighetene
utformer nye reguleringer. I TISA er dette nedfelt i et kapittel om åpenhet (transparens), mens
det i TTIP skal etableres et eget reguleringsråd. Nye standarder og reguleringer som påvirker
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handel skal gjennomgå en nødvendighetstest for å avgjøre om det finnes andre tiltak som er
mindre handelshindrende. Dette kan forsinke og i verste fall forhindre nødvendige regelverk
innenfor helse, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Dersom en regulering kommer til tross for selskapenes protester vil de i TTIP kunne
etterprøves i en privat investor-stat-tvisteløsningsdomstol (ISDS). Her kan stater dømmes til å
betale milliarder av kroner i erstatning til selskaper for nye lover og regler som begrenser
selskapets fremtidige profitt. Miljøtiltak, økte minstelønninger og reversering av privatisering
er eksempler på tiltak som til nå har blitt etterprøvd i slike domstoler. Tvisteløsningen i TISA
er til nå ukjent.
Disse avtalene flytter ytterlige makt fra arbeidere til internasjonal storkapital. Det er heller
ingen garanti for at arbeidere får ta del i en eventuell gevinst. Erfaringene fra NAFTA, en
handelsavtale mellom Mexico, USA og Canada fra 1994, tyder på det stikk motsatte.
Årsmøte i LO i Oslo krever at LO arbeider aktivt mot TTIP og TISA. Handelsavtaler som
aktivt og ensidig fremmer storkapital og flernasjonale selskapers interesser truer demokrati og
faglige rettigheter.

Flyktninger må få opplæring, bolig og arbeid
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016
Ankomsten av asylanter til Norge og Vest-Europa skyldes nød, kriger, klimakriser og
kaos. Vestlige lands militære intervensjoner, Norge inkludert, har bidratt til denne situasjonen.
Lite tyder på at dette vil endre seg på kort sikt. Vi må forberede oss på å fortsatt motta
flyktninger som er berettiget opphold og arbeidstillatelse. Vi krever at Norge etterlever
forpliktelser i internasjonale konvensjoner og at de som kommer får en individuell og
forsvarlig behandling av sin sak.
Flyktningene er ofte offer for profesjonelle menneskesmuglere. Etter ankomst i Norge blir
disse i stor grad innkvartert på asylmottak eid og drevet av flyktningeprofitører. Kommuner
og ideelle organisasjoner må ha fortrinnsrett på eierskap og drift av mottak. Asylsøkere og
papirløse må få midlertidig arbeidstillatelse bl.a. for å motvirke svart arbeid.
LO i Oslo krever følgende tiltak for å møte denne situasjonen:
• Kommunene må i samarbeid med staten finansiere og bygge boliger for å huse
flyktningene. Det må innføres en solidarisk bosettingsmodell der flyktningene fordeles etter
innbyggertall i kommunene.
• Staten må ta hovedansvaret for finansiering av språkopplæring, kompetanseregistrering,
nødvendig fagopplæring og arbeid til tariff i kommunene. Arbeidslivet kan være et av de
beste stedene for norskopplæring av flyktninger. Vi avviser forslag om innslusningslønn.
Lønnssubsidiering for arbeidsplasser i privat regi må kun skje til virksomheter med
landsomfattende tariffavtaler. Det må avsettes ekstra midler til bygging og vedlikehold av
offentlig bygg, offentlig tjenesteyting og til helse og omsorg.
• Innsatsen for å hjelpe flyktninger i nærområdene må økes drastisk. Boliger, mat, klær og
skolegang må finansieres av det internasjonale samfunnet. Norge må fortsatt gi så det monner
og over tid.
• Arbeidsinnvandring og flyktningsituasjonen må vurderes samlet. Markedsliberale
løsninger og aggressive arbeidsgivere har allerede skapt en uorganisert underklasse i Norge.
For å hindre at dette ytterligere brukes til å redusere faglige rettigheter og true offentlig
velferd, må handlingsrommet innen EØS-avtalen benyttes til å iverksette avtalens kapittel
112-114 om beskyttelsestiltak. Viktige tiltak er å bekjempe bemanningsbransjen ved å
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reversere liberaliseringen av sysselsettingsloven som ble gjort i 2000, samt umiddelbart å
stanse fri kabotasje innen transportbransjen.
• Det er EØS-avtalens krav til fri flyt av varer, kapital og tjenester knyttet sammen med
arbeidsinnvandringen som undergraver faglige rettigheter og ikke arbeidsinnvandring isolert.
Vår hovedvei er å satse på fagorganisering, tariffavtaler, faglige rettigheter mot sosial
dumping og økt offentlig innsats mot svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet.

LOs lokalorganisasjoner må være en del av Landsorganisasjonen i Norge
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016
Fagbevegelsen står overfor en helt ny hverdag. Den norske modellen forvitrer i bånn og
angripes fra toppen. Arbeidsgiverorganisasjoner motarbeider landsomfattende tariffavtaler og
aggressive arbeidsgivere avviser tariffavtaler innført i egen virksomhet. Dagens
høyreregjering har fratatt arbeidsfolk velferdsgoder og forverret arbeidsmiljøloven. En råere
kapitalisme med såkalt fri konkurranse presser på for at en alles kamp mot alle, der ansatte
skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår. Alt tyder på at klare krav og felles
markeringer blir viktige framover. Styrken i aksjonsfellesskapet ble synliggjort med den
vellykkede streiken mot forverringene av arbeidsmiljøloven, 28. januar 2015, der LOs
lokalorganisasjoner spilte en viktig rolle for mobiliseringen.
Nåværende organisering gir LOs lokalorganisasjoner anledning til å fremme forslag og
være representert på LO-kongressen. Det hevdes at dette åpner opp for en omkamp ved at
forslag fra fagforeninger som forbund har «silt ut», likevel fremmes for LO-kongressen. Vi vil
hevde at dagens modell sikrer mangfoldet i LO-familien, bidrar til diskusjon og aktivitet samt
at vedtakene på kongressen både blir bedre og får en breiere forankring. Dagens modell har
fungert med ulike regjeringer og samfunnsforhold og viser at våre pionerer valgte et framsynt
organisasjonskompromiss. Dessuten er det vår erfaring at det ikke er vanskelig å bli nedstemt
på en LO-kongress.
Vår familie består av godt over 900.000 medlemmer. Et relativt høyt tall som må bli
høyere. Til å romme så mange er det forbausende lite uenigheter som splitter organisasjonen
og hindrer handlingsenhet. En årsak til dette er en rimelig grad av sjølstendighet og aksept av
ulike meninger og initiativ, både mellom forbund, fagforeninger og klubber og mellom LO og
LOs lokalorganisasjoner. En tilstramning vil svekke mangfoldet og føre til passivitet.
Vi oppfatter ikke uenighet som farlig, tvert om. Handtert på en åpen og saklig måte gir det
bedre vedtak og bringer hele organisasjonen framover. Et eksempel på dette er diskusjonene
om pensjonsreformen. Bevisstheten om denne er langt høyere nå enn da reformen ble innført.
Historien er dessverre rik på organisasjonseksempler der medlemmer er tilsidesatt eller sågar
ekskludert på grunn av ulike meninger. Metoden har ikke styrket organisasjoner som har
benyttet den.
Oppsummert oppfordrer vi til ikke å sette over styr den handlingsenheten som eksisterer
og ikke stimulere til organisering utenom dagens struktur. LOs lokalorganisasjoner var viktige
for å sikre rødgrønt flertall flere steder ved forrige kommunevalg. En svekkelse av statusen til
det samme organisasjonsleddet vil reduserer påvirkningen av politiske partier ved lokalvalg. I
tillegg vil det bidra til færre diskusjoner og forslag, noe som gir avmakt og passivitet.
Vi tar gjerne en diskusjon om oppgaver og hvordan vi kan arbeide mer effektivt for å
styrke fagbevegelsens kampkraft.

Arbeidstidsutvalgets innstilling må forkastes
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Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016
Til tross for klare protester fra tusenvis av streikende fagorganiserte over hele landet,
vedtok H/Frp-regjeringen å forverre Arbeidsmiljøloven, med støtte fra KrF og Venstre. Det er
nå tillatt med økt bruk av midlertidige ansettelser, økt bruk av overtid per uke og måned,
individuell rett til å avtale 10 timers dag, avtale 12,5 timers dag ved lokal avtale og inntil 69
timers uke. Forbundenes godkjenning av ekstreme og helsefarlige arbeidstidsordninger er
fjernet. Fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig innleie er fjernet og forskriften som bidrar til
likebehandling mellom innleide og faste ansatte er endret slik at mange innleide går ned i
lønn.
Arbeids- og sosialdepartementets utvalg om arbeidstid vil ha enda mer makt til sjefene og
bekrefter Høyre og Frps ønske om ytterligere å redusere de ansattes rettigheter.
NHOs skriftlige strategi har lenge vært å undergrave landsomfattende tariffavtaler ved å
tvinge fram økt adgang til lokale og individuelle avtaler. Arbeidstidsutvalget kommer dem
godt i møte ved å foreslå at arbeidsgiver kan diktere arbeidstida til 10 timer per dag og med
48 timers uke ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid, adgang til å sette opp skiftplan og
turnusordninger uten avtale med tillitsvalgte, samt redusere hvileperioden fra 11 til 9 timer.
Arbeid mellom 21 og 23 kan være kveldsarbeid og ikke nattarbeid dersom det avtales med
den enkelte og uten tillegg. Frihet for enkelte blir lett tvang for andre.
Utvalget er «nytenkende» og foreslår innført stillingskategorien «delvis uavhengig
stilling» som en individuell avtale. Slike stillinger vil gi økt press fra kunder eller brukere og
fra arbeidsgivere. Sistnevnte vil kunne fordele arbeidstida utover større deler av døgnet, uten
overtidsbetaling eller ulempetillegg.
Utvalget foreslår for oljesektoren et helt spesielt grep ved å oppheve den såkalte
tredjedelsregelen, men kun for de med tariffavtale. Regelen betyr at f.eks. tre dagers jobb
offshore krever en dag på land før en reiser ut igjen. Utvalget vil fjerne denne retten for de
fagorganiserte. Det framstilles som «moderne» å forverre tariffavtaler med lov, men det var
mest vanlig på 1920-30-tallet.
Både regjering, arbeidsgiverorganisasjoner og aggressive arbeidsgivere går til angrep på
fagbevegelsens kjerneområder som faste ansettelser, kontrollert arbeidstid og ei skikkelig
lønn. Utvalgsinnstillingen bidrar i samme retning. Dette vil ramme spesielt midlertidige
ansatte, innleide og de på ordningen med delvis uavhengig stilling. De vil oppleve lengre
arbeidsdager og uker uten kompensasjon, der noen får spredt arbeidstid fra morgen til sent på
kveld. Enkelte vil få innført av 48 timers uke og presset vil øke for mer helgearbeid.
Ved å svekke arbeidsfolks lønns- og arbeidsvilkår, svekke de tillitsvalgtes rolle, svekke
arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og hovedavtalen, svekkes også grunnlaget for både
fagorganisering og produktivitetsvekst.
Utvalgets innstilling er på høring. Vedtas forverringsforslag må endringene reverseres
sammen med de tidligere forverringene av arbeidsmiljøloven ved valget i 2017. Et annet
standpunkt må være uaktuelt for rødgrønne partier og borgerlige partier som holder fast på
forverringene må anses som uaktuelle regjeringspartnere.

Venezuela er ingen trussel mot USA
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 11. april 2016
USA President Barack Obama fornyet i begynnelsen av mars et presidentdekret utstedt i
mars 2015 som erklærte Venezuela «en uvanlig og ekstraordinær trussel mot USAs nasjonale
sikkerhet og utenrikspolitikk.»
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Fornyelsen av dekretet er gyldig for ett år, og ble offentliggjort i et brev fra Obama til
Kongressens ledere. I brevet hevder den amerikanske presidenten at forholdene som ble nevnt
i 2015 ikke var forbedret.
Den opprinnelige dekretet utløste mange protester i Latin-Amerika. Alle 33 medlemmer
av Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) uttrykte sin motstand mot
den amerikanske regjeringen.
CELAC oppfordrer myndighetene i USA og regjeringen i den bolivarianske republikken
Venezuela til å starte en dialog, under prinsippene om respekt for suverenitet, ikkeinnblanding i indre anliggender statene, selvbestemmelsen til folkene og den demokratiske og
institusjonelle orden i tråd med folkeretten. I Venezuela har millioner signert på et opprop der
det hevdes at landet ikke en trussel og bedt om at dekretet oppheves.
LO i Oslo slutter seg til CELACs oppfordring og ber den norske regjeringen om å bidra til
dette.

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser
Uttalelse vedtatt på lokalorganisasjonenes storbykonferanse 1. juni 2016
Fagbevegelsen står overfor en helt ny hverdag. Den norske modellen forvitrer i bånn og
angripes fra toppen. Arbeidsgiverorganisasjoner motarbeider landsomfattende tariffavtaler og
aggressive arbeidsgivere avviser tariffavtaler innført i egen virksomhet. Dagens
høyreregjering har fratatt arbeidsfolk velferdsgoder og forverret arbeidsmiljøloven. En råere
kapitalisme med såkalt fri konkurranse presser på for at en alles kamp mot alle, der ansatte
skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår.
LOs lokalorganisasjoner var viktige for å sikre rødgrønt flertall flere steder ved forrige
kommunevalg. En svekkelse av statusen til det samme organisasjonsleddet vil redusere
påvirkningen av politiske partier ved lokalvalg. I tillegg vil det bidra til færre diskusjoner og
forslag, noe som gir avmakt og passivitet. LOs lokalorganisasjoner må opprettholdes som
viktige politiske verksteder.
FAFO har levert sin undersøkelse om LOs lokalorganisasjoner. Den viser at det er mange
problemer, men hovedinntrykket er at de gjør et viktig arbeid og at flertallet både i
lokalorganisasjonenes styrer og i fagforeningsstyrene mener det samme. Spesielt vil vi
framheve at å møtes på tvers, følge opp lokale saker, gjøre seg gjeldende i lokal valgkamp og
den avgjørende innsatsen i forhold til stormarkeringen mot rasering av arbeidsmiljøloven i
januar 2015. Det er nesten samstemmighet om at det største problemet er midler til frikjøp, til
det nødvendige grunnarbeidet, til oppsøkende virksomhet og ved større arrangement. Vi
støtter forslag om at LO setter av en pott til frikjøp inntil en dag i uka der det ikke er andre
ordninger, forutsatt at lokalorganisasjonen sjøl dekker halvparten.
Rapporten går lite inn på fylkeskonferansenes rolle. Fylkeskonferansene og LO i Oslo må
fortsatt ha forslagsrett til kongressen og velge fylkesdelegater til kongressen og representant
til LOs representantskap slik som i dag.
Rapporten viser til uenighet om ny organisering av fylkeskonferansene, men at
forsøksprosjektene har gitt større interesse i fagforeningene, men vi mener det må være en
balanse slik at LOs lokalorganisasjoner ikke blir i mindretall.

Styrket kampkraft gjennom sterkere organisering
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 29. august 2016
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Oppgaven til LO i Oslo er å bidra til samhandling for felles styrke. Fagforeningene melder
ofte ifra om at maktforholdet forskyves i arbeidsfolks disfavør, og at arbeidsgiverne aktivt
motarbeider lov- og avtaleverk.
Innen bygg-, handel- og servicesektoren er økonomisk kriminalitet omfattende. Et økende
antall medlemmer trenger oppfølging for å kunne bruke verktøyene som et fagforeningsmedlemskap gir i virksomheter med tariffavtale.
Færre påtar seg rollene som tillitsvalgt og verneombud. Mange får ikke fri til kurs og
skolering. I tillegg er altfor mange organiserte yrkesaktive uten tariffavtale (LO-Aktuelt
6/2015).
Partssamarbeidet fungerer innen deler av industri- og byggsektoren, mens det i
handelsnæringen og i hotell- og restaurantbransjen er nesten fraværende (FAFO- rapport
2015:8).
Innen varehandel og større hotellkjeder er en sjelden mangel på respekt fra
arbeidsgiversiden blitt synlig. Innen mange virksomheter er det for få organiserte. Dette fører
til at klubben ikke får stengt bedriften ved arbeidsnedleggelse og at flertallet av bedriftene
holdes åpne. Fellesskapets solidariske ressurser når ikke fram selv om mange stiller
streikevakt når det trengs. NAV-praksisplasser havner i skvis som streikebrytere og sjåfører
på varebiler blir trakassert og rapportert via arbeidsgiversamarbeid. Flere har fått advarsler for
å ha respektert streikevakter. Midlertidig ansatte og ulike varianter av innleid arbeidskraft og
kontraktører forsterker problemene.
I en slik situasjon er det nødvendig med strategiske streikeuttak ved tariffoppgjør, klar tale
når streiken er et faktum og en snarlig iverksettelse av sympatistreik
Arbeidsgiverorganisasjoner og aggressive arbeidsgivere vil ikke lengre ha den norske
modellen og undergraver landsomfattende tariffavtaler. Fagbevegelsen må i tiden som
kommer innstille seg på tøffere tak både i tariffoppgjør og ved krav om tariffavtaler.
Rekruttering og organisasjonsbygging må være en hovedoppgave framover, i tillegg til
økt engasjement i tariffoppgjør.
Gjennom skolering og samarbeid må klubber og tillitsvalgte settes i stand til å kunne
håndtere slike situasjoner. I en streikesituasjon må det nedsettes en lokal streikekomité og
retningslinjene for streiken og streikevaktenes funksjon må avklares. I tillegg må det finnes en
beredskap for å informere medlemmer og media straks streiken er et faktum.
Fagforeninger oppfordres til å informere og støtte opp om tariffstreiker i større grad.
Spesielt viktig er det å mobilisere til solidaritetsmarkeringer og å etablere eget
streikevaktkorps.
LO i Oslo har nedsatt et eget solidaritetsutvalg til støtte for forbund og foreninger i
tariffstreik og kamp for tariffavtaler. Etter ønske fra fagforeninger vil LO i Oslo også bidra
ved støttemarkeringer og med streikevakter, stille lokale til disposisjon ved streikemøter samt
bidra til organisering, skolering og oppsummering av tariffstreiker.

Kort notat om «BAMA-linja»
Notat fra styremøtet 12. september 2016
På styrekonferansen 17—19. august vedtok vi å styrebehandle strategiske punkter for LO i
Oslos virksomhet. Uttrykket «BAMA-linje» betyr ikke noe annet enn at hver forbokstav
indikerer hvert sitt strategiske punkt:
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B= Bekjempe H/Frp- regjeringas angrep på faglige rettigheter og arbeide for både et nytt
stortingsflertall og en ny politisk kurs
Regjeringa har fått det borgerlige flertallet med på å forverre arbeidsmiljøloven, forverret
trygderettigheter, gjennomført privatiseringer og gitt skattelette til de rike. I tillegg godtas
høyere arbeidsløshet og regjeringa har nedsatt arbeidstidsutvalget som bl.a. ytterligere vil
forverre arbeidstidsordningene, samt ønsker å forverre tjenestemannsloven, Lista kan
forlenges. Vi kritiserer regjeringa for politikken de fører, men tar til etterretning at de er valgt.
A= Avvise «NHO-linja» som undergraver landsomfattende tariffavtaler
Forslag om utredning av lovbestemt minstelønn, krav om å fravike tariffavtalebestemmelser
lokalt, støtte til forverring av faglige rettigheter, imot viktig tiltak (ikke alle) mot sosial
dumping, mer aktivt streikebryteri m.m. er eksemplet på nevnte linje. Ikke alle arbeidsgivere
står for dette, men så langt har «NHO-linja» vunnet på bakken. Denne arbeidsgiverstrategien
undergraver landsomfattende tariffavtaler. Sistnevnte er vårt nasjonale kompromiss med
arbeidsgiverne og samtidig avgjørende for vår styrke. Færre fagorganiserte, manglende
organisasjonsbygging og gjennomslag for «NHO-linja» betyr i praksis farvel til den norske
modellen.
M= Motvirke høyredreining i Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse.
Vi er avhengig av et politisk flertall for å vinne fram med våre krav. Arbeiderpartiet er det
største partiet og det er viktig for oss at partiet går for «sosialdemokratiske» og ikke
«nyliberale» forslag. I EU-land ser vi at, krise, innstrammingspolitikk, velferdskutt og angrep
på faglige rettigheter både har endret maktforholdet mellom arbeid og kapital og ført til en
kraftig politisk høyredreining som også omfatter sosialdemokratiene. Sistnevnte mister både
medlemmer og valgoppslutning. Også norsk høyreside, arbeidsgiverorganisasjoner m.m. føler
seg sterke nok til å ta omkamp på viktige lovforslag Arbeiderpartiet og øvrige rødgrønne
partier har gjennomført. Et eksempel er Arbeidsmiljøloven der denne er forverret av
borgerlige regjeringer to ganger på 2000-tallet. En aggressiv høyrepolitikk, tiltagende
krisetrekk i norsk økonomi og en passiv fagbevegelse vil flytte politikken til høyre også i
Norge. Det er av strategisk interesse å hindre dette. Den store testen er kravet om reversering
av forverringene i Arbeidsmiljøloven.
A= Aktivisere fagbevegelsen
Ingen i fagbevegelsen ønsker passivitet, men det er altfor mange som aksepterer at det er
sånn. Nå gjelder det å gjenoppdage seg sjøl. Vi klarer ikke å bekjempe H/Frp-regjeringa,
avvise «NHO-linja» og motvirke en generell høyredreining med passivitet.
Det er nødvendig med orden i eget hus som regelmessige avholdelse av styremøter,
utarbeidelse av årsberetning, kunne legge fram godkjent og revidert regnskap m.m., men det
er ikke nok.
Vi trenger økt trøkk for organisering, organisasjonsbygging, tariffkamp og politisk kamp.
Slagordmessig kan det oppsummeres med at fagbevegelsen må erstatte styring, administrering
og kontroll, med organisering, skolering, aktivisering og ledelse.
Eksempler på det siste er kampen mot EUs vikarbyrådirektiv og den politiske streiken mot
forverring av arbeidsmiljøloven 28. januar 2015. Selv om vi i første omgang tapte begge
sakene, er det ingen tvil om at slike mobiliseringer endrer politiske partiers holdninger og
standpunkter. I tillegg bidro kampen mot forverring av arbeidsmiljøloven til framgang for
våre politiske venner ved kommunevalget høsten 2015.
Overskriftene i kursiv er LO i Oslos strategipunkter.
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LO i Oslo: Byrådet på rett vei med budsjettforslaget
Uttalelse fra representantskapsmøte 3.oktober 2016
I forkant av Oslobudsjettet ble partibarometeret for hovedstaden lagt fram. Den viser at
det er jevnt mellom blokkene. Derfor er det viktig at det nye byrådet framstår som et klart
alternativ til den borgerlige blokken.
Rettsavgjørelsen fra september i år om at det kan skilles mellom ideelle tilbydere og
kommersielle velferdsprofitører innenfor barnevernstjenester må også bli førende for
kommersielle barnehageprofitører. Dette vil samtidig sikre byrådet fortsatt parlamentarisk
flertall.
Selv om kommunens gjeld øker, ser det ut til å være orden i kommuneøkonomien. LO i
Oslo støtter tiltak for å begrense bruk av konsulenter. Det er bra at de borgerliges
innstrammingspolitikk ikke videreføres. Uten eiendomsskatt ville det vært umulig. Det
høyrestyrte byrådet planla å kutte rammetilskuddet til bydelene med 76 millioner for 2017.
Årets budsjettforslag reduserer dette til 11 millioner. LO i Oslo synes likevel det er beklagelig
med forslag til budsjettkutt og rammekutt til bydelene, og advarer byrådet mot kuttene.
Vi støtter fortsatt Groruddalssatsingen og tiltak som bidrar til å redusere Forskjells-Oslo.
To viktige bidrag er praktisering av gammel arbeidsmiljølov når det gjelder faste ansettelser
og innføring av heltidskultur. Vi oppfordrer byrådet til å synliggjøre resultatene.
Arbeidsløsheten i deler av Oslo er like høy som kriserammede deler av Vestlandet og vi er
for kommunale tiltak som reduserer ledigheten.
LO i Oslo støtter satsingen på sykkel og kollektivtrafikk samt klimaregnskap og tiltak som
reduserer utslipp, selv om det ikke var lurt å øke kollektivtakstene i Oslopakke 3. Vi mener at
byrådet må prosjektere Fossumdiagonalen selv om den ikke er tatt med i Oslopakke 3.
Vi er for satsing på barnehager og skole uten konkurranseutsetting og privatisering.
Takket være det borgerlige stortingsflertallet om behovsprøving, mister mange i Groruddalen
gratis kjernetid i barnehagen. Byrådet kompenserer delvis dette. LO i Oslo går inn for gratis
kjernetid for alle i barnehager i Groruddalen og Søndre Nordstrand og vil at tilbudet utvides
til også å gjelde alle i barnehager i Oslo indre øst. Vi støtter at gratis aktivitetsskole omfatter
44 av 99 barneskoler, men vil at ordningen blir gjort gjeldende for hele Oslo.
En bedring av helse- og eldreomsorgen krever økt innsats for tillitsreformen
(tillitsmodellen) for å erstatte bestiller/utførermodellen og stoppeklokkeomsorg. Vi vil ha
bedre tid til brukerne, etterutdanning og medbestemmelse. Byrådet må prioritere gjenåpning
av Aker.
Vi er glad for vedtaket om at Madserud sykehjem tas tilbake til kommunal drift og er
enige i at verken sykehjem eller skoler skal etableres eller driftes som offentlig-privatsamarbeid (OPS). Når kontraktsperioden utløper skal tjenestene tas tilbake til kommunen.
Det er bra med kortere behandlingstid for boligreguleringer. Utfordringen det må jobbes
politisk med er at markedet bestemmer boligbyggingen i Oslo. Profittmotivet fører til
konsentrert bygging i sentrum og sentrumsnære områder og for lav utbyggingstakt. LO i Oslo
krever et aktivt kommunalt tomteselskap og at byrådet igangsetter bygging av ikkekommersielle utleieboliger. Vi imøteser utredningen om utleieboliger som er slått fast i
byrådserklæringen.
Vi støtter økt innsats for idretten og at breddeidretten prioriteres.
Kommunen vil forsterke innsatsen for økt rekruttering til yrkesfag og mot svart arbeid og
det useriøse arbeidslivet. Det er viktig, og det må gjøres et krafttak slik at også de som jobber
i utsatte bransjer åpent anbefaler andre å begynne der.
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Kommunens anskaffelsesreglement må inneholde klare krav til egenbemanning og til at
virksomheten har minst 10% lærlinger. I tillegg må prinsippet om maksimum to ledd i
entreprenørkjeden praktiseres strengt. Ansatte i leiefirma som benyttes må ha lønn mellom
oppdrag og det må innføres klare krav til håndheving og straffebestemmelser hvis kravene
ikke etterleves.
Leverandører og underleverandører må redegjøre for at de ikke har økonomiske aktiviteter
som støtter opp om folkerettsbrudd, spesielt i konfliktområder.
Vi ser fram til utredningen om hvordan kommunen kan innføre solidaransvar slik
byrådserklæringen lover.
Oslobudsjettet viser at en ny kurs er mulig og at det var helt riktig å bidra til at det
mangeårige borgerlig styre av hovedstaden ble brutt. LO i Oslo støtter byrådet og
bystyreflertallet i det videre arbeidet med å gjennomføre en nødvendig snuoperasjon.

Felles skolepolitisk dokument, Fagforbundet Oslo, LO i Oslo, Skolenes
landsforbund Oslo og Utdanningsforbundet Oslo
Innledning:
Fagforbundet Oslo, LO i Oslo, Skolenes landsforbund Oslo og Utdanningsforbundet Oslo har
utarbeidet et skolepolitisk samarbeidsdokument.
Oslo er en delt by. Prestasjonsforskjellene mellom elever og skoler er sterkt knyttet til
elevenes sosiale bakgrunn, kjønn og etnisk bakgrunn. I tillegg spiller læringsmiljøet ved
skolen en viktig rolle. Vi ønsker å jobbe for at forskjellene utjevnes, og at alle elever får en
likeverdig opplæring.
Vi ønsker en skole som er til det beste for byen vår, og etter 18 år med et annet politisk styre
må det nye byrådet være tydelige på hvilken retning det ønsker for osloskolen. Den nye
politikken til byrådet må komme til uttrykk gjennom styringslinjen og ut til den enkelte skole.
Vi er opptatt av reell likeverdighet i drøftinger, og at Hovedavtalen blir fulgt. Dette må
gjenspeiles i virksomhetene. Den enkelte virksomhet må oppleve en reell frivillighet når ting
gjøres frivillig fra byrådens side.
Vi vil derfor legge frem punkter vi tenker er viktige for byrådet å få innspill på:
Tester og kartlegging - målstyring for konkurranse eller for læring?
Obligatoriske, standardiserte tester i skolen som ikke er en del av sluttvurderingen avskaffes.
Eksempler på slike tester er osloprøvene, overgangsprøvene og nasjonale prøver.
Utvalgsprøver kan brukes der det er behov for informasjon om utviklingen i skolen.
Resultatene av Osloprøver og nasjonale prøver skal ikke offentliggjøres. Skoler skal ikke
rangeres etter prøveresultater.
Fellesskolen for alle
Vi er for å forsvare, styrke og utvikle den offentlige fellesskolen, en fellesskole med gratis
skolegang uten egenbetaling og gratis oppdatert læremateriell for alle i grunn- og
videregående opplæring. Fellesskolen skal gi en kvalitativ god skoledag med måltid,
leksehjelp og fysisk aktivitet i grunnskolen.
For å få til dette må ressurstildelingssystemet endres fra stykkprisfinansiering til at de reelle
driftskostnadene og antall klasser ved den enkelte skole legges til grunn.
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Inntaksordningen til videregående skole må gjøres om. Vi krever en inntaksordning som ikke
skaper A- og B-skoler, og som ikke gjør det nødvendig for skoler å konkurrere mot hverandre.
Bytte av skoler etter skolestart bør organiseres gjennom rådgivertjenesten ved skolene. Elever
i videregående skole skal ha rett til plass på en skole i nærmiljøet.
Lærertetthet
Det må være en minsteressursnorm for lærertetthet og personaltetthet på den enkelte skole.
Barne- og ungdomsarbeiderens utdanning er verdifull for det pedagogiske arbeidet på skolen.
Skoleassistenter
Aktivitetsskoleansatte, barne- og ungdomsarbeidere og skoleassistenter er stillingsgrupper i
skolen det er bruk for. For å styrke det faglige tilbudet og stabiliteten til barna i Osloskolen
må deres innsats anerkjennes og nødvendig kompetanseutvikling tilbys. Hele og faste
stillinger må være en norm for osloskolen.
Praktisk-estetiske fag i grunnskolen
Vi krever økt satsing på «Den kulturelle skolesekken», samt tiltak for å gi elever i
grunnskolen et profesjonelt kulturtilbud og et skolebibliotek tilbud på hver skole.
Etter skolereformen Kunnskapsløftet er det mindre fokus på de praktisk-estetiske fag i skolen.
Det finnes mange forskningsindikasjoner som viser at elever som får brukt sine evner i disse
fagene også presterer bedre i andre fag. Vi mener Oslo må styrke de praktisk- estetiske
fagene.
Metodeansvar
I et demokrati er det i hovedsak det politiske nivået som bør bestemme de overordnede
målene. Skolen og lærerne skal skape resultatene. Tillit til at skoleledere og lærere driver en
forskningsbasert pedagogisk praksis vil styrke det lokale arbeidet på skolene. Standarder kan
ikke erstatte faglig vurderinger og lærerens metodeansvar.
Spesialundervisning og elever med spesielle behov
En god skole er en skole som tar hensyn til alle elevers ulike behov og som tar ekstra hensyn
til elever med spesielle behov.
En god skole bygger på et regelverk som gir alle elever med funksjonshemminger klare og
entydige rettigheter til tilpasninger og støtte i opplæringa. Vi må ha et tildelingssystem som
sikrer økonomiske midler som gjør at disse elevene får et likeverdig opplæringstilbud.
Skolene må sikres øremerkede ressurser til spesialundervisning, og det må være klare rutiner
for varsling når elever ikke får det tilbudet de har krav på. Både lærere, foresatte og
skoleledere skal ha mulighet til å varsle avvik på en enkel og tydelig måte.
Skolene skal legge sakkyndige vurderinger og elevens behov til grunn når de legger opp
tilbudet. Tildelingen må sikre at skolene får dekket reelle, ikke gjennomsnittlige,
lønnsutgifter.
Privatisering/OPS
Grunn- og videregående skole må være et offentlig ansvar som gir likhet for alle i det norske
samfunn uansett religion, etnisk bakgrunn og tilhørighet. Det er dyrere for fellesskapet med
privat finansiering enn å finansiere gjennom det offentlige. Det norske utdanningssystemet
skal være fritt for profitt. Vi sier nei til OPS.
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Skolenes helhetlig tjenestetilbud gis innenfor det offentlige. Det er viktig for den pedagogiske
virksomheten med nærhet til tjenestene. Med samme begrunnelse sier vi nei til utfasingen av
vaktmester- og renholdstjenestene som nå foregår i osloskolene. Utdanningsetaten må
rekommunalisere tjenester etterhvert som kontrakter går ut.
Yrkesfag
En mer praksisrettet undervisning vil bidra til at flere fullfører og består videregående skole.
Det er viktig med praktisk- estetiske fag i grunnskolen samtidig som fag- og
yrkesopplæringen styrkes og praksisrettes for å motvirke frafall. God undervisning i yrkesfag
krever riktig verktøy og gode lokaler. Vi mener at utstyr innenfor yrkesfagene må
oppgraderes og moderniseres.
Gapet mellom «ungdomsrett» og «voksenrett» i opplæringen må tettes slik at alle elever har
samme rett til yrkesfaglig opplæring. Alle som ønsker det må få tilbud om lærlingeplass.
Kommunens vedtak om lærlingeklausul må aktivt gjennomføres. Samfunnskontrakten må
overholdes.
Økt profesjonalitet, samarbeid og kompetanse må inn i yrkes- og utdanningsrådgivningen. Det
må etableres et partnerskap for rådgivning hvor skole, NAV, partene i arbeidslivet og høyere
utdanning involveres i et forpliktende samarbeid rundt eleven.
AKS – En naturlig del av skolen
Skoledagen skal ivareta hele barnet, øke barns læringsutbytte og utjevne sosiale forskjeller.
Aktivitetsskolen skal være et pedagogisk tilbud med kvalifisert personale der barne- og
ungdomsarbeiderens utdanning trekkes inn som verdifull for det pedagogiske arbeidet.
Aktivitetsskolen skal være gratis og et helårstilbud. Den må ha kvalitetskriterier og
bemanningsnorm og gis nok ressurser for å ivareta barn med spesielle behov.
Ytringsfrihet
Varslerordningen i Oslo kommune og bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven må følges opp slik
at varslerne i Oslo kommune blir godt ivaretatt. I Oslo kommune må det være rom for åpenhet
rundt arbeidsmiljø og faglig kvalitet på tjenestene uten at man anses som konfliktskapende.
Karriereveiledning og rådgivningstjenesten
Kvaliteten i karriereveiledningen må styrkes og ressursene til rådgivningstjenesten i
grunnskoleopplæringen må styrkes betraktelig.
Fagskolen
Fagskoletilbudene må videreutvikles slik at flere påbygninger på fagbrev kommer på plass.
Utdanningssystemet må åpnes ytterligere for å etablere et mest mulig sømløst system.
Fagskoleutviklingen for utdanninger på videregående skoles nivå må vurderes, og der det er
påbegynt et arbeid med fagstiger er det viktig at det fullføres. Vi krever synliggjøring og
styrking av det offentlige fagskoletilbudet og full finansiering av fagskoleutdanningene.
Flerspråklige elever
Elever med minoritetsspråklig bakgrunn må sikres morsmålsundervisning, tospråklig
fagopplæring og tilrettelagt norskundervisning etter behov i tråd med Opplæringsloven § 2.8
og § 3.12.
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Laget rundt eleven
Det meldes om flere og flere elever som sliter psykisk. Andre yrkesgrupper må inn som støtte
i skolen – helsesøstre, miljøarbeidere, tilgjengelige pedagoger som gir relevant og tilpassete
tilbud til elever som ikke mestrer klasseromssituasjonen m.m. Støttefunksjoner som disse gir
flere elever mulighet til å lykkes.
Digitalisering
I skolen blir det forventet at elevene skal bruke elektroniske plattformer for å løse oppgaver
og levere inn hjemmearbeid. For familier med barn i skolealder, kan det være
kostnadskrevende. Bruk av Digitale løsninger må tilrettelegges slik at man opprettholder
prinsippet om gratisskolen.
Skoleledere
Ledelsen ved skolene befinner seg i et spenningsfelt der ansvaret for elevene og kravene fra
den overordnede ledelsen kan oppleves som vanskelig. Rektorene har stort ansvar, både
pedagogisk, administrativt og økonomisk. Mange savner tid til pedagogisk ledelse, for det er
denne delen av jobben som taper når tiden blir for knapp til at man rekker alt. Noen av
skolens administrative og/eller økonomiske oppgaver må flyttes tilbake til Utdanningsetaten.
Felles vikarordning
Det skal settes inn kvalifiserte vikarer ved fravær. En god vikartjeneste må sikres i regi av
Utdanningsetaten.
Godkjent i LO i Oslos representantskap 3.10.2016

Fellesskap fungerer – Vi krever en ny politisk kurs
Plattform for en ny politikk til bruk før, under og etter valget i 2017
Vedtatt på representantskapsmøte 21. november 2016 og redigert på styremøte 5. desember
2016
LO i Oslo avviser en samfunnsutvikling med økt arbeidsløshet, angrep på faglige
rettigheter, skattelette for de rike, trygdekutt og økte forskjeller. Vi krever et brudd med den
markedsliberale politikken som fører til at den norske modellen angripes fra toppen og
undergraves og forvitrer i bånn. Vi vil derfor kjempe for at det blir flertall for en ny politisk
kurs ved stortingsvalget i 2017:
1. Bekjemp arbeidsløsheten – sats på klimajobber og offentlig eierskap
Arbeidsløshet er ødeleggende. Skattelette til de rike fører til økte investeringer i eiendom
som bidrar til høye boligpriser, økt luksusforbruk og spekulasjon framfor investeringer i
produksjon. Klimakampen tillater ikke langvarig satsing på fossile energikilder og vi risikerer
å havne i en ulønnsom industriell blindgate. Vi krever en klimavennlig reindustrialisering som
inkluderer statlig investeringer og eierskap – i energi som i kollektivtrafikk og annen viktig
infrastruktur. Kortere arbeidstid må fremmes som krav mot økende arbeidsløshet og økende
mekanisering.
2. Reverser svekkelsene av Arbeidsmiljøloven
Forverringen av Arbeidsmiljøloven har endret maktforholdene i arbeidslivet i
arbeidsgivernes favør – med økt usikkerhet og utrygghet for de ansatte. Dagens
Arbeidsmiljøloven må styrkes og forverringene reverseres. Faste ansettelser, regulert og
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normal arbeidstid, fri på søndag, søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidig ansettelse er
avgjørende for faglig styrke og ordnede lønns- og arbeidsvilkår.
Feriepenger for de arbeidsløse må gjeninnføres og sluttvederlagsordningen må være en
skattefri ytelse. Asylsøkere og papirløse må få midlertidig arbeidstillatelse, arbeid til tariff og
lønnssubsidiering av arbeidsplasser må kun skje til virksomheter som har landsomfattende
tariffavtaler.
3. Forby dagens bemanningsbyrå
Frislippet av bemanningsbransjen har ført til økt sosial dumping, manglende integrering,
lavere produktivitet. Vi er imot et løsarbeidersamfunn og vil ikke konkurrere med hverandre
på lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsformidlingen må bli offentlig og bemanningsbyråene
begrenses til å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner – med lønn mellom oppdrag.
4. Nei til salg av Norge
Naturressurser som fisk, skog, vann og olje må anses som felleseie. Viktig infrastruktur
som Telenor, Statoil, Statkraft, Posten og Jernbanen må ikke ytterligere selges ut eller
privatiseres. Tvert om må privatiserte virksomheter tas tilbake til det offentlige og bli en del
av folkevalgt styring og kontroll. Jernbanereformen må stoppes og jernbanen må igjen drives
som ett selskap i offentlig regi.
5. Nei til profitt på skattefinansierte velferdstjenester
Barnehager, barnevern, skoler, sykehjem og eldreomsorg er sentrale velferdstjenester som
ikke må underlegges markedskonkurranse. Dette skjer mens de ansatte ofte taper både lønn og
pensjon. Vi er imot at skattemilliarder som er ment for velferd, omgjøres til privat profitt –
ofte plassert i skatteparadis. Kommersialiseringen av velferdstjenestene må stanses og
sykehusene må igjen styres av folkevalgte med tradisjonell budsjettstyring framfor dagens
forretningsmodell og bortsetting av tjenester til velferdsprofitører og andre.
6. Vi krever tillitsreform
Ledelsen av offentlig sektor domineres av målstyring, kontrollregimer og
lønnsomhetstenking. Dette svekker tjenestenes kvalitet. Vi vil ha en reform der de ansatte gis
økt tillit, medbestemmelse og mulighet til å bruke sin kompetanse og sine erfaringer til å gjøre
tjenestene bedre. Partssamarbeid har ingen hensikt uten at de ansatte og tillitsvalgte blir hørt,
noe som er nødvendig for redusert sykefravær, flere på heltid og et bedre arbeidsmiljø.
7. Gjenreis AFP som tidligpensjon – reformér pensjonsreformen
En av tre LO-medlemmer står i jobb til fylte 67 år. AFP i privat sektor er blitt en
tilleggspensjon for de heldige. Den må igjen bli en reell tidligpensjon fra fylte 62 år. De
sosialt urettferdige virkningene av avkortning og levealdersjustering må fjernes. Dagens
pensjonssystem i offentlig sektor må forsvares. Urettferdigheter i uføretrygden som
levealdersjustering, redusert bostøtte og barnetillegg må rettes opp. Pensjon må utgjøre to
tredjedeler av lønna og reguleres i takt med lønnsveksten. Omforente løsninger krever
forhandlings- og streikerett på pensjon både i privat og offentlig sektor.
8. Boligpolitikk for alle – ikke kun for de som allerede har en bolig
Et sted å bo er et grunnleggende behov og boliger kan derfor ikke være en vare som alle
andre. Når markedet styrer alt bygges det for få boliger fordi profitten går foran behovet.
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Vi krever nytenkning og handling i boligpolitikken. Økt utbygging av studentboliger.
Skattefordelen med utleie av sekundærboliger må endres og airbnb-utleie reguleres og
kontrolleres. Staten må legge til rette for kommunale boligselskaper som erverver tomter og
oppfører boliger til selvkost. Langsiktig finansiering av ikke-kommersielle utleieboliger i regi
av kommuner og boligkooperasjon må bli et satsingsområde og en tredje boligsektor med
prisregulerte boliger må utredes for å skaffe boliger til en rimelig pris. Husbankens rolle må
forsterkes.
9. Ja til kortere arbeidstid, likelønn og et inkluderende arbeidsliv
Kortere arbeidstid er en likestillings- og klassereform. Vi går inn for en trinnvis reduksjon
som tariffkrav. Kvinners inntekt er fortsatt 86 prosent av menns. Målet er likelønn. Vi krever
økt innsats for rett til heltid. Vi trenger forsterket innsats for kjønnsbalanse innen yrkesfagene
i skole og arbeidsliv. Utradisjonelle yrkesvalg og likebehandling i arbeidslivet krever økt
kamp mot diskriminering og seksuell trakassering. Dette må inkluderes i HMS-arbeidet og bli
en viktig del av Arbeidstilsynets oppgaver. Regjeringen har reversert familiepolitikken.
Fedrekvoten må tilbake til minimum 14 uker og kontantstøtten fjernes. Like rettigheter i
arbeids- og familieliv gir økt likestilling.
10. Nei til internasjonale avtaler som truer demokrati, velferd og faglige rettigheter
EØS-avtalen og de pågående forhandlingene om en ny tjenesteavtale (TISA) bidrar til å
innskrenke demokratiet, svekke velferden og de faglige rettighetene. En TISA-avtale må
avvises, og LOs krav om at ILO-konvensjoner og norsk lov- og avtaleverk skal ha forrang
framfor EUs regelverk, må avklares mellom Norge og EU. Reservasjonsretten i EØS-avtalen
må aktivt brukes, og en handelsavtale med EU må forberedes som alternativ i neste
stortingsperiode.
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