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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1.
januar til 31. desember 2017. 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.
Til tross for endringer i vedtekter og retningslinjer for LOs lokalorganisasjoner vedtatt i
kongressen i mai 2017 er LO i Oslo som organisasjonsledd uendret.
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.
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Som beretningen viser arbeider LO i Oslo med et bredt spekter av faglige og politiske saker.
I følge vedtektene og vedtak har LO i Oslo følgende oppgaver:
• Arbeide for at forbundenes avdelinger i Oslo samordner sin faglige og politiske
virksomhet
• Drive planmessig studie- og opplysningsarbeid ut fra de målsettinger som er trukket
opp av kongressen, sekretariatet og representantskapet
• Delta i den samfunnsmessige planleggingen av arbeids- og næringslivet
• Lede fellesarrangementer for forbundsområdene i Oslo og medvirke ved innsamlinger,
arrangere 1. mai og ellers møter av faglig art
• Oppnevne/velge representanter for fagbevegelsen i offentlige styrer, råd og utvalg,
innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg
• Drive privatrettslig juridisk og generell arbeidsrettslig og sosial rådgiving
• Bistå forbundsområder og fagforeninger ved utforming av pressemeldinger og
journalistkontakt, samfunnskontakt og informere om vedtak fattet i LO sentralt
• I forståelse med forbundsområdene å gi fagforeningene råd ved forhandlinger og
medvirke til opprettelse av tariffavtaler
• Legge grunnlag for medlemsrekruttering, spesielt blant ungdom, skoleelever og
studenter
• Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter
• Fremme forslag til representanter, samordne og fremme forslag til LOs kongress
• Engasjere seg i internasjonalt arbeid. Gi generell opplysning om kollektive
forsikringsordninger.
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Lederens tilbakeblikk på året
LO i Oslos virksomhet tar utgangspunkt i formålsparagraf, arbeidsplan og styre- og
representantskapsvedtak gjennom årenes løp. LO i Oslo er en sjølstendig kraft på venstresida,
partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytral. Dette konkretiseres i vedtak av «BAMAlinja» og 10 punkter for en annen politikk. Bokstaven B står for å bekjempe H/Frp-regjeringas
høyrepolitikk ved å bidra til alternative politiske løsninger. Bokstaven A betyr å avvise
aggressive arbeidsgiverforeninger og arbeidsgiveres angrep på, og undergraving av,
landsomfattende tariffavtaler. Bokstaven M står for å motvirke høyredreining av
Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse og den siste A-bokstaven står for å aktivisere
fagbevegelsen – BAMA.
De nyliberale løsningene befestes. Regjeringas høyrepolitikk betyr skattelette til de rike,
velferdskutt og omfordeling feil vei, angrep på faglige rettigheter, konkurranseutsetting og
privatisering, økt sentralisering, aktiv tilslutning til EØS og en mer aggressiv
sikkerhetspolitikk.
Arbeidsgiverorganisasjoner som KS, Virke, Spekter og NHO støtter i hovedsak regjeringas
politikk og undergraving av tariffavtalene. De ønsker ikke innskrenkning av
bemanningsbransjens virkeområde. NHO og Virke har tatt til orde for tynnere og færre
tariffavtaler. Virke advarte i valgkampen mot å et krav om å ta tilbake arbeidsmiljøloven.
Aggressive arbeidsgivere førte til at kampen for tariffavtale i vekterselskapet Youngstorvet
Vertskap A/S gikk tapt og at Norsk Sykepleierforbund måtte streike i flere måneder for å få
tariffavtale i Kreftforeningen. Hotell og restaurantarbeidernes vellykkede streik i 2016 for
lokal forhandlingsrett endte likevel med null i de lokale forhandlingene selv om mange
hotellkjeder går bra. Dette bekrefter både et endret styrkeforhold og en arbeidsgiveropptreden
som ikke går for å styrke det organiserte arbeidslivet.
Fremdeles finnes arbeidsgiverforeninger og arbeidsgivere som ønsker den
«sosialdemokratiske modellen», men det er NHO-linja som i økende grad vinner på bakken.
Eksempler på denne er ønske om utredning av lovbestemt minstelønn, krav om å fravike
tariffavtalebestemmelser lokalt, støtte til forverring av faglige rettigheter, imot viktige tiltak
mot sosial dumping, mer aktivt streikebryteri.
For å mane til aktivitet mot regjeringas nyliberale politikk tok LOs lokalorganisasjoner i
Asker og Bærum, Fredrikstad, Larvik og Lardal, Oslo, Stavanger og Trondheim initiativ til en
markering foran Stortinget 20.mars, med hovedparole «Stopp regjeringas svekkelse av faglige
rettigheter». Underparolene var retta mot forverringene av Arbeidsmiljøloven, krav om forbud
mot dagens bemanningsbyrå og krav om avvisning av Arbeidstidsutvalgets innstilling. Flere
forbundsledere holdt appeller og Fellesforbundet nærmet seg et forbud mot
bemanningsbransjen i en artikkel i Klassekampen. Virkedirektør Vibeke Madsen bekreftet sin
nyliberale holdning ved i samme avis å kalle markeringen for bakstreversk.
Markeringen 20.mars ble videreført ved politiske streik 15. november. Denne ble gjennomført
av fagforeninger innen EL og IT Forbundet og Fellesforbundet i Oslo og Akershus, med støtte
fra LO i Oslo. Hovedparolen var å forby bemanningsbransjen innen byggebransjen i
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Oslofjordområdet definert som fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold. Det
avgrensa forbudskravet fikk støtte fra topp til bånn i fagbevegelsen samt AP, SV, Rødt og
med sympati fra SP. NHO bekreftet sitt mål om at ansatte skal konkurrere med hverandre på
lønns- og arbeidsvilkår med å gå til frontalangrep på kravet. Forbudsforslaget ble ikke formelt
behandlet før årets utgang, men debatten viser at et flertall for kravet kan være mulig selv med
borgerlig regjering.
Årets 1.mai ble gjennomført med balustradeparolen «Reduser forskjellene – H og Frp ut av
regjering – Stopp velferdsprofitørene». Det var god oppslutning med 9200 i toget. En stor
takk til alle som stilte opp og dro et krevende arrangement i land. «Ta sangen tilbake» kvelden
før ble gjennomført med stinn brakke på Kulturhuset i Oslo.
I mai ble LOs 34. ordinære kongress avviklet. En viktig begivenhet for mange. Vi leverte en
bunke med forslag utarbeidet i arbeidsgrupper og vedtatt av vårt representantskap. Ikke
mange ble tatt hensyn til. På selve kongressen fremmet vi bl.a. forslag om den norske
modellen, EØS, forbud mot bemanningsbransjen, forslag om trinnvis kortere arbeidstid, krav
om forbud mot profitt i velferden, satsing på utleieboliger og utvidelse av det faglig politiske
samarbeidet.
Kongressen støttet vårt boligforslag, gikk inn for fjerning av profitt i velferden (som i
valgkampen ble endret til å begrense) og har forpliktet seg til en plan for
arbeidstidsforkortelse. LOs egen organisasjon med vekt på forholdet til LOs
lokalorganisasjoner var en stor diskusjon både før og under kongressen. Ei nedsatt
arbeidsgruppe gikk inn for at forbundene skulle få økt styring med LO lokalt. Fellesforbundet
foreslo at vi ikke lengre skulle ha forslag- og representasjonsrett på kongressen.
Arbeidsgruppas forslag ble vedtatt, men LO i Oslo ble unntatt. Vår struktur med eget
representantskap, styre, utvalg og ansatte fortsetter som før. Hvordan det nye styringssystemet
vil fungere gjenstår å se. Kongressen vedtok å satse på støtte til Arbeiderpartiets valgkamp, og
i motsetning til forrige kongress, ble en bevilgning til Rødt nedstemt. Kongressen bekreftet
LOs ja til EØS, men gjentok at norske lover og tariffavtaler har forrang framfor EUs regler.
Debatten om EØS bar preg av at makta rår.
Jeg har vært på alle LO-kongresser siden 1989. Selv om mitt hovedsyn ikke har fått gehør, har
det likevel vært vedtak som bygde organisasjonen og som fikk allmenn oppslutning på
kongressen. Det har vært en opplevelse av et stadig bedre debattklima, større takhøyde og en
viss anerkjennelse av ulike politiske synspunkter i fagbevegelsen. Denne kongressen var en
opplevelse av tilbakeskritt. LOs ledelse synes ikke å dele vårt syn om at det foregår en
nyliberal utvikling, at den norske modellen angripes fra toppen og forvitrer i bånn og at det
trengs en reorganisering og aktivisering av fagbevegelsen.
Vi bruker mye krefter på å følge opp det rødgrønne byrådet og bystyreflertallet som i 2015
erstattet 18 år med høyrestyre i byen vår. Vi opplever gjensidig sterk interesse for tett kontakt
med alle flertallspartiene. Vi noterer som positivt at den moderate eiendomsskatten gir
inntekter som bidrar til velferd og at den borgerlige innstrammingspolitikken som særlig
rammet bydelene før er borte. Det betyr ikke at f.eks. bydelsbudsjettene er bare fryd og
gammen. Vi støtter rekommunalisering av sykehjem, er for at søppelfirmaet Veireno er borte
og at avfallshåndtering igjen er kommunalt, er for begrensning av velferdsprofitører, forventer
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resultater av den vedtatte oslomodellen for et mer seriøst arbeidsliv og vil bidra til at
tillitsbasert ledelse blir en kontinuerlig prosess. Flere lærere, egne skolevaktmestre, utvidet
gratis kjernetid i barnehager og gratis AKS bidrar til utjevning og integrering.
I det framlagte budsjettet ble det kuttet litt i eiendomsskatten og i rammebevilgninger til
bydeler og skole. Sistnevnte ble langt på vei rettet opp i det endelige budsjettet. Hadde man
beholdt eiendomsskatten som slik de ble innført med et bunnfradrag på 4 millioner og ikke
endret dette til 4,6 millioner for 2018 budsjettet, kunne man også beholdt prisene på
kollektivtrafikken som før.
Høstens stortingsvalg var derimot et stort tilbakeslag selv om de borgerlige partiene gikk
tilbake. Forut for valget var det ikke noe klart rødgrønt alternativ. Dersom LO hadde stått
fram som en pådriver og gått inn for et nytt flertall, slik vi gjorde, kunne Høyre og Frp vært
ute av regjering. I stedet valgte man uklare slagord som «bruk stemmeretten» og «ny
regjering» som ble tolket som en støtte kun til Arbeiderpartiets valgkamp. Oppsummeringen
var da også at budskapet ikke nådde fram. Kanskje var det omvendt, men at budskapet var så
uklart at LO medlemmer som tidligere stemte på AP satt hjemme eller stemte på andre partier.
Valget viste ingen høyredreining blant LOs medlemmer. Nesten 70 prosent stemte på AP, SP,
SV eller Rødt. AP mistet stemmer blant LOs medlemmer. I Oslo lå valgresultatet over partiets
landsgjennomsnitt.
Under valgkampen introduserte vi «Boliger for alle» med utgangspunkt i en utredning fra De
Facto. Hovedkravet er at byrådet og bystyreflertallet må kreve ikke-kommersielle boliger som
et krav ved områderegulering og utbyggingsavtaler av nye boligområder. Det er gledelig at
dette inngår som en målsetting i bystyrets vedtak om i september om boligfortetting.
Vi viderefører initiativet politisk pub. Dette er et samarbeid mellom De Facto, For
Velferdsstaten, Manifest og LO i Oslo. Møtene som holdes på Kulturhuset har litt varierende
oppslutning, men trekker både yngre folk og andre som normalt ikke deltar i våre aktiviteter,
utenom 1.mai. Samtidig savnes valgte fra både styret og representantskapet. Vi trenger at flere
av oss deltar i diskusjoner med vårt omland.
Det er gledelig at Klimavalgalliansen og Broen til framtiden som er våre brede
samarbeidsprosjekter i klimakampen nå får tilslutning fra flere forbund. I 2017 kom både
Handel og Kontor og EL og IT med. Vårt krav er at oljearbeidere ikke skal omstilles til NAV
og at faglige rettigheter skal beholdes når 100.000 nye klimajobber realiseres.
Med støtte fra forbundsrepresentanter, interesseorganisasjoner og andre gode krefter
gjennomfører vi en innsamlingsaksjon til solidaritetsklinikker i Hellas. Dette er helseklinikker
som driver på frivillig basis, der det offentlig helsesystemet har ramlet sammen grunnet
hardhendt innstrammingspolitikk og velferdskutt fra EU, EUs sentralbank og det
internasjonale pengefondet (IMF). Med beskjedne ressurser og idealisme fra de involverte har
vi samlet inn kr 185.000,- som er fordelt til fire klinikker. Mange forbund, fagforeninger og
klubber har bidratt. En stor takk til alle sammen. Innsamlingen fortsetter.
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En stor takk til vårt kulturutvalg som sammen med mange andre organisasjoner og
enkeltpersoner jobbet iherdig med å markere Marcus Thranes 200 års dag og gjennomførte
Marcus Thrane-dagene. Thranitterbevegelsen var arbeiderbevegelsens pionerer og fikk i løpet
av kort tid mellom 1848 og 1851 hele 30.000 medlemmer, før organisasjonen ble forbudt.
Marcus Thrane dagene hadde en rekke arrangementer som alle hadde god oppslutning og det
ble stor medieomtale.
Uten aktive utvalg, et aktivt styre og et møtende representantskap, hadde ikke LO i Oslo vært
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, og Lill som fikk året 2017 til å gå rundt.
Roy

LO i Oslos oppbygging, medlemmer, organisasjonsstruktur.
Medlemsutviklingen i LO i Oslo viser at vi ved utgangen av 2017 hadde 65 914 medlemmer i
109 ulike fagforeninger. Det er fagforeninger som slår seg sammen og vi mister yrkesaktive
medlemmer. 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 og dette blir tatt godt imot av både egne og tilreisende
aktivister. I tillegg kan våre medlemsforeninger og andre samarbeidspartnere leie hos oss. Vi
har siden mars 2014 benyttet Total Renhold som vår leverandør av renholdstjenester og vi er
så heldige å ha samme dyktige renholder til å utføre godt arbeid og bidra til trivsel hos oss i
alle disse fire årene.
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Kontingent
Kontingenten for 2017 var kr. 14,50 per medlem per kvartal som tilsvarer kr. 58,00 per år. I
2016 var den kr. 14,20 per medlem per kvartal som tilsvarer kr. 56,80 per år.

Valgte representanter i styret, Kontrollkomiteen, LO i Oslos
utvalg, revisor og valgkomite i 2017
Styret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Medlemmer:
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:

Kontrollkomiteen:
Leder:
Medlem:
Vara:

Roy Pedersen (FF)
Natalia Zubillaga (NTL)
Vidar Evje (Fagforbundet)
Anna E. «Bittit» Uran (Fagforbundet)
Anita Lie (NJF)
Kim Helene Olsen (FO)
Bjørn Halvorsen (NTL)
Erik Hagen (NNN)
Janne Hegna (HK)
Petter Vellesen (FF)
Bjørgunn Måge (Postkom)
Vidar Holm ( EL og IT)
Fawsi Adem (HK)
Gudrun Høverstad (NTL)
Thomas Alexander Nørstad Jørgensen ( NTF)
Ellen Møller (SL)

Sissel Hallem (HK)
Sunniva Aga (NTL)
Terje Fjellum (Fellesforbundet)

Revisor:
BDO AS
Internasjonalt utvalg:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Arne Larsen (NNN)

Chris Parker (HK)
Øystein Ekevik (NTL)

Bjørn Halvorsen (NTL)
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Olaf Svorstøl (NTL)
Svein Mortensen (FF)
Sissel Weholdt (HK)
Pernille Ødegård (NTL)
Ivar Gammelmo (NTL)
Kannan Nagendram(NTL)

Kulturutvalget:
Leder:
Nestleder:

Nenad Grujic (NTL)
Brit Riise Fredheim (IE)
Mette Klouman (Fagforbundet)
Konstantin Alther (SL)
Mohammed Malik (NNN)

Bjørg Spillum (NTL)
Arne Bernhardsen (HK)

Medlemmer:
Trond Ydersbond (NTL)
Harrieth Steen-Johnsen (Fagforbundet)
Øivind Svarstad (Fagforbundet)
Jan Peter Lyngstad (FF)
(Trakk seg 11. november)
Amer Kazmi (NNN)
Nina Skranefjell (HK)

Marianne Næss(Fagforbundet)
Odd Mikkelborg (Postkom)
Idar Burheim (Postkom)
Åsne S. Refsdal (NTL)
(Trakk seg 26. september)
Bjørn Christensen (FF)
Tom Willy Pettersen (SL)

Næringspolitisk utvalg:
Leder:
Petter Vellesen (FF)
Nestleder:
Nils Daniel Harnæs (Fagforbundet)
Medlemmer:
Erik Hagen (NNN)
Frank Lie (Postkom)
Linda Khalayli (NTL)
Svein Frode Pettersbakken (FF)
Marius Helgå (NTL)
Wiggo Vinje (NTF)

Solidaritetsutvalget:
Natalia Zubillaga (NTL)
Roy Pedersen (FF)
Janne Hegna (HK)
Morten Svendsen (EL og IT)
Terje Fjellum (FF)
Line Steinseth (NLF)

Jon S. Løken (Postkom)
Jokke Fjelstad (HK)
Stig Roger Sjøenden (FF)
Ove Engevik (FF)
Nils Bull (NJF)
Rune Aasen (Fagforbundet)

Ulrich Vollmerhaus (SL)
Janne J. L. Håkonsen, (NLF)
Tolleiv Berg (NNN)
Yanni Vikan (NTL)
Boye Ullmann (FF)
Kjetil Dahl (NTF)
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Valgkomite 2017:
Leder:

Lasse Kristiansen (Fagforbundet).

Medlemmer:
Arne Sveen (FF)
Kari S. Paulsen (NTL)
Therese Jacobsen (NNN)

Bjørn Tore Egeberg (HK)
Astrid Tjellaug (Fagforbundet)
Morten Svendsen (EL og 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 skrive- og oversettelsesarbeid. Ingunn
Gjerstad har i første halvår hatt noe permisjon for å møte som vararepresentant på Stortinget.
Hun utøver også verv i HK som LO i Oslo får refusjon for. Alexander Kvedalen har hatt en
del ekstraarbeid med nytt regnskapssystem som ble tatt i bruk fra 2016.

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

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter inkludert årets styrekonferanse som ble avholdt
i København i tiden 16. til 18.august. Blant programmet var møter om tillitsreformen i Oslo
kommune ved Siri Follerås og Ingvar Skjerve fra Fagforbundet Pleie og Omsorg, og
innledninger ved Lisbeth Waidtløw og Jan Hoby i FOA i København om Københavns
tillitsreform. Vi møtte også representanter fra 3F og Byggfagenes samvirke om felles faglige
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spørsmål. Kulturutvalgets leder, Bjørg Spillum, har bodd i København og var god guide på
streiftog til byens beste. I tillegg fikk styret drøftet ulike ordinære styresaker, vårt samarbeid
med lokalorganisasjonen og vårt engasjement i Ankerstiftelsen som har til formål å leie ut
rimelige boliger til elever og studenter.
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 og alliansearbeid diskuteres jevnlig. Det samme gjelder solidaritetsaksjoner i
forbindelse med opporganisering og arbeidskamp, faglige rettigheter, Oslobudsjettet,
bemanningsbransjen, EU-direktiver og pensjon. 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 ulike saker til representantskapsmøtene.
Utdanningspolitikk, opplysningsarbeid, sosial boligpolitikk og oslobudsjettet er drøftet i
tillegg til kjøp av andeler i Fonus begravelsesbyrå. 1. mai, bevilgninger, deltakelse i
konferanser og markeringer er også saker behandlet i styret.

LO-kongressen 7.-12.mai 2017
Natalia Zubillaga, Vidar Evje, Erik Hagen, Janne Hegna og Roy Pedersen representerte LO i
Oslo på LO-kongressen 7.-12.mai.
LO i Oslo hadde «åpent hus» for LOs lokalorganisasjoner og andre som ville møtes i
kongressuka. Her ble saker diskutert, koordinert og avklart.
Viktige positive vedtak på kongressen var LO i Oslos forslag om fjerning av profitt i
velferden, styrke kommunenes rolle i utviklingen av ikke-kommersielle utleieboliger, imot
konkurranseutsetting og privatisering av offentlig velferdstjenester, arbeidstillatelse for
asylsøkere, uføreskjerming mot levealdersjustering og opptjening av pensjonsrettigheter til
fylte 67 år, årlig bevilgning til Manifest kr. 500.000 og boikott av Israel.
Men Kongressen endte på stedet hvil om EØS. Forståelsen av at den norske modellen
angripes fra toppen og undergraves og forvitrer i bånn, bruk av kampmidler, et utvidet
fagligpolitisk samarbeid og det er uavklart hva som skal tas tilbake i AML ved nytt politisk
flertall. Tapte saker var styringen av LOs lokalorganisasjoner, selv om LO i Oslo skal
videreføres som nå og den foreslåtte bevilgningen til Rødt som falt med 166 mot 144
stemmer. Kongressen vedtok skjerpet kamp mot bemanningsbransjen selv om forbud ble
nedstemt. Det kom bedre formuleringer på klima, men Arbeiderpartiets kompromiss på
Lofoten, Vesterålen og Senja ble fulgt. Det skal framlegges en plan for hvordan
arbeidstidsforkortelse skal realiseres og resultatet er et kompromiss.
Natalia Zubillaga holdt innlegg om AML og viktigheten av kollektivt avtalte
arbeidstidsordninger samt forsvar av dagens modell for LOs lokalorganisasjoner. Vidar Evje
holdt innlegg om nei til EØS og utfordret AP og LO på å ta tilbake de borgerliges reversering
av AML. Erik Hagen holdt innlegg om pensjon og LOs vedtekter knyttet til LOs
lokalorganisasjoner. Janne Hegna holdt innlegg om nei til profitt i velferden og bruk av
sympatistreik og kampmidler for å oppnå tariffavtaler. Roy Pedersen holdt innlegg om den
norske modellen og prinsipper for en demokratisk lokalorganisering.
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Valgkampen 2017
LO i Oslo har oppsummert vår innsats som en viktig del av valgkampen i Oslo, selv om
valget ikke gav oss et nytt flertall med ny politikk. Dette kapitlet omhandler den praktiske
valgkampen. Den politiske oppsummeringen er vedtatt i en uttalelse som finnes bakerst.
Vi prioriterte å nå våre medlemmer som alt har tatt stilling til fellesskapsløsninger for at disse
også skulle velge side og et av våre fire anbefalte partier. I de senere årene har vi utviklet
arbeidsmåter som fungerer og som bidrog til nytt flertall i Oslo i 2015. Vi har arrangert
utdeling og møter, skrevet leserinnlegg og prøvd å bruke sosiale medier noe mer enn tidligere,
dog uten å overdrive annonseringen.
I år trykket vi valgkampbrosjyre om våre hovedsaker som er omdelt på nøye utvalgte
kollektivpunkter der nesten hundre av våre aktivister har deltatt. Vi opplever at vår brosjyre
sammen med LOS spørsmålshefte ble tatt svært godt imot, var relevant og ble lest. LO i Oslo
har søkt LO om bidrag til vår valgkamp og fikk dekket tre fjerdedeler av utgiftene vi hadde.
LO i Oslo har prioritert arbeidsliv (arbeidsmiljølov og bemanningsbyrå) og kampen mot
velferdsprofitører som hovedsaker i valgkampen
Vårt materiell ble spredt via fagforeningene og i morgenaksjoner på trafikk-knutepunkter.
partienes stands på Grønland og langs Karl Johan samt ved kollektivpunktutdelinger. I tillegg
til eget har vi brukt brukes LOs spørsmål-og-svar-hefte. Vi har hatt leserinnlegg i Akers Avis,
Dagsavisen, Klassekampen og Vårt Oslo om hovedsakene. Vår fjesbok og mediagruppe har
bidratt i å fremme våre prioritere saker, kommentere utspill og skrive kommentarer, men dette
er den delen av valgkampen vi har arbeidet minst med.
Det er brukt en enkel powerpoint i få punkter for innledninger til valgkampdiskusjoner og tre
faktark om hovedsakene.
1.Vår valgkampbrosjyre med hovedvekt på våre saker.
LO i Oslos valgkamp hadde som hovedvirkemiddel en valgkampbrosjyre med artikler og
fakta som belyste våre hovedsaker. Denne ble trykket i 25 000 eks før 10.8.
Brosjyren og det øvrige materiellet finnes her http://www.lo-oslo.no/valg2017/
2.Tre faktaark på temaene Arbeidsmiljølov, bemanningsbyrå, velferdsprofitører.
Disse er delt med fagforeninger og lesere av våre nyhetsbrev samt på vårt nettsted samt linkes
til fra sosiale medier. Tanken har vært å gi bakgrunnsargumenter og kunne danne grunnlag for
leserinnlegg. Av det vi la ned arbeid i var nok disse minst brukt.
3.Utdelingsaksjoner på kollektivknutepunkt samt noen portaksjoner på større
arbeidsplasser. Utdeling valgkampbrosjyre og spørsmålsheftet fra LO
I år startet vi ekstra tidlig pga at mange velger å benytte seg av forhåndstemming. Vi hadde
planlagt å avholde minst 40 aksjoner på 20 kollektivknutepunkt og portaksjoner på større
arbeidsplasser som for eksempel Ullevål sykehus.
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Mobiliseringen pågikk via fagforeningene og til enkeltpersoner via vårt nyhetsbrev og
Facebook samt ved aktiv mobilisering av ”gamle travere” fra sekretariatets side. Hovedtanken
er alltid for oss å dekke morgenrushet fra bosted til arbeid mellom 6 og 8 i hovedsak samt en
del lørdags- og ettermiddagsaksjoner, der vi har folk til det. Erfaringsmessig tas våre budskap
best imot på morgenen og blir lest. Vår brosjyre ble utdelt sammen med LOs spørsmålshefte.
Vi er nokså alene på kollektivpunktene på de tidlige avgangene fra 0600. De som ikke er
morgenfugler kan få stå på ettermiddager. I alt 140 skift ble utøvd på 49 aksjoner på 35 ulike
steder fra 10. til og med 8.9. Vi delte ut 1,25 tonn brosjyrer slik, båret rundt i sekker og med
trillekofferter. Det var den høyeste deltakelsen vi har hatt og vi er svært glade for at nye
fagforeningsaktivister kommer til og synes denne formen for oppsøkende virksomhet er gøy.
Kollektivknutepunkter: Romsås, Stovner, Grorud, Hasle, Veitvet, Vestli, Haugenstua,
Høybråten, Storo, Carl Berner, Tøyen, Helsfyr, Furuset, Haugerud, Lindeberg, Trosterud,
Tveita, Alna senter, Ensjø, Brynseng, Tøyen, Grønland, Jernbanetorget, Holmlia, Hauketo,
Lambertseter, Bøler, Manglerud, Hovseter, Blindern, Økern, Majorstuen, Forskningsparken,
Blindern, Ullevål sykehus.
Litt historikk: I 2015 hadde vi 40 utdelingsaksjoner på i alt 20 steder. I 2013 deltok 38
aktivister i våre 66 utdelingsaksjoner på i alt 19 steder samt at vi besøkte en del bedrifter. I
2011 deltok 67 personer fra fagforeningene på 86 vakter på 20 ulike kollektivpunkter. Det
første året vi gjorde dette var i 2009 og da på 12 steder i tillegg til Youngstorget.
Vi velger punktene som har høyest døgntrafikk iflg. Sporveiens tall, med vekt på østkanten
der valgdeltakelsen flere steder er under femti prosent.
4.Avisinnlegg i Akers avis, Dagsavisen, Klassekampen og Vårt Oslo
Mediegruppen og sekretariatet hadde ansvar for å skrive ferdig innlegg innen 10. august og
kunnen sendes av gårde i tidlig fase av valgkampen samt besvare andres innlegg. Dette
fungerte fint og alle kom på slik vi hadde planlagt. Vi pådro oss også svar vi fikk tilsvar på.
5. Fjesbok og mediegruppe
Gruppen hadde noen treff med utveksling av ideer i juni og august. Vi hadde en tanke om å
prøve utvikling av filmsnutter i tillegg til tradisjonell annonsering. Dette slo vi fra oss av
kapasitets- og økonomiske grunner. Til senere vil vi forsøke å igangsette denne typen arbeid
tidligere da det ble tidspress opp mot de arbeidskrevende aksjonene.
6. Utarbeidet enkel powerpointpresentasjon til bruk i valgkampdiskusjoner. Denne er
laget i god tid og brukt i en del fagforeninger og andre som har bedt oss bidra.
7. Gjennomført tre debattmøter om aktuelle tema samt en oppsummerende valgpub og
vårt eget ”kickoff”representantskapsmøte med våre politikere i august om valget.
Tematikkene om profitt i velferd samt sosial dumping /bemanningsbransjen er avholdt i
samarbeid med de aktuelle forbundsområdene Fagforbundet Oslo og Fellesforbundets
regionkontor/avdelinger
8. Deltakelse og mobilisering til Vendepunktmarkeringen lørdag 2.september foran
stortinget
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Dette var den største klimamarkeringen i valgkampen arrangert av deltakere i Klimavalg2017
der LO i Oslo er med i fellesutvalget. Vendepunktmarkeringene har pågått noen år som forsøk
på storsamling for å få klimaspørsmål på dagsorden og retter seg mot alle partier.
Målsetningen vår var å få ti faner med, tidligere har vi vært inntil 5. Her må vi bare konstatere
at vi klarte bare to. Tross rekordstort oppmøte for en demonstrasjon i valgkamp med 2500
personer klarer vi ikke å engasjere faneproletariatet. Det kolliderer med mange andre
arrangementer, blant annet Oslo Sporveiers Arbeiderforenings store mønstring på Kjeholmen.
9. Utredning om boligpolitikk
Sammen med De Facto fikk vi i forkant av valget utviklet en utredning om en aktiv
boligpolitikk til bruk i denne stortingsvalgkampen og neste kommunevalgkamp. Første utgave
av denne forelå i god tid før valget og vi fikk inn en stor kronikk og flere leserinnlegg på
denne. Tematikken er også drøftet i representantskapsmøter og i næringspolitisk utvalg
sammen med leieboerforeningen og byrådet.

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 har de siste årene på det jevne vært 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 2017
Antall representanter fordeles mellom forbundsområdene i Oslo og bestemmes ut fra hvor
mange yrkesaktive medlemmer det er i det enkelte forbundsområdet. Hvert forbundsområde
gis en representant for hvert påbegynte femhundrede medlem.
Representantskapet har i 2017 bestått av 148 representanter fra forbundsområdene og elleve
fra styret, totalt 159 stemmeberettigede.

Representantskapsmøte 30. januar.
92 representanter med stemmerett var til stede inkl. to valgte funksjonærer. Tre funksjonærer
fra LO i Oslo, en ekstern og en intern innleder. To observatører og to tiltredene. Totalt var
102 personer til stede. 32 representanter hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
HR-ledelse (Human Resources Management) – et redskap for amerikanisering av
arbeidslivet? ved Stein Stugu, De Facto. Innsamlingsaksjonen, Solidaritet med Hellas ved
Vidar Evje, styret. Aksjonsdagen 20. mars - Stopp regjeringas svekkelse av faglige rettigheter
ved Natalia Zubillaga, styret. Valg av valgkomité 2017. Styrets innstilling ble enstemmig
vedtatt. Se «Valgte representanter i styret, Kontrollkomiteen, LO i Oslos utvalg, revisor og
valgkomite i 2017».
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Representantskapsmøte 27. februar.
83 representanter med stemmerett var til stede inkl. to valgte funksjonærer. To funksjonærer
fra LO i Oslo, en ekstern og en intern innleder. En observatør og to tiltredene. Totalt var 89
personer til stede. 24 representanter hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Hvem og hva er Norsk Folkehjelp i Oslo? ved Geir Faarlund, leder i Norsk Folkehjelp Oslo.
1. mai 2017 - Paroler, politisk grunnlag og talere ved Vidar Evje, styret. Valg av delegater og
varadelegater til LO-kongressen 8. - 12. mai 2017 ved Natalia Zubillaga.

Årsmøte 27. mars.
90 representanter med stemmerett var til stede inkl. to funksjonærer fra LO i Oslo. En ekstern
innleder, to tiltredende og seks observatører. Totalt 102 personer var til stede. 19 hadde meldt
forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Innledning om valgkampen ved forbundsleder Jan Olav Andersen. Konstituering ved Roy
Pedersen, styret. Beretning 2016 ved Kim Helene Olsen, styret og regnskap 2016 ved Vidar
Evje, styret. Det ble vedtatt å avholde et ekstraordinært årsmøte 29. mai for å behandle
regnskapene. Budsjett 2017 ved Vidar Evje, styret. Forslag og uttalelser fra styret: «Skjerp
kampen for kollektiv styring av arbeidstida» lagt fram av Natalia Zubillaga, styret. «Nei til
utflytting av statlige arbeidsplasser» lagt fram av Gudrun Høverstad, styret «Uregulert
koblingsvirksomhet (delingsøkonomi) gir økt sosial dumping» lagt fram av Roy Pedersen,
styret. «LO i Oslos årsmøte ønsker en helhetlig Nasjonal Transport som prioriterer
jernbaneløsninger landet rundt og høyhastighetstog foran økt fly- og veitrafikk!» lagt fram av
Erik Hagen. Valg ved leder i valgkomiteen, Lasse Kristiansen som la frem valgkomiteens
innstilling til styre, kontrollutvalg og revisor for 2017. Se «Valgte representanter i styret,
Kontrollkomiteen, LO i Oslos utvalg, revisor og valgkomite i 2017».

Ekstraordinært årsmøte og representantskapsmøte 29. mai.
52 representanter med stemmerett inkludert to valgte funksjonærer var tilstede. Tre
funksjonærer fra LO i Oslo, en intern innleder og to tiltredene. Totalt var 58 personer til stede.
35 representanter hadde meldt forfall.
Følgende sak ble behandlet på årsmøtet:
Regnskap 2016 ble lagt fram av Vidar Evje, styret og ble enstemmig vedtatt.
Følgende saker ble lagt fram på representantskapsmøtet:
Regnskap 1. kvartal 2017 ved Vidar Evje, styret. LO-kongressen 2017 ved LO i Oslos
delegasjon.

Representantskapsmøtet 28. august.
93 representanter med stemmerett inkl. to valgte funksjonærer var til stede. Tre funksjonærer
fra LO i Oslo, en intern innleder og tre eksterne innledere/debattanter. En observatør fra
partiene og en tiltredende. Totalt var 101 personer til stede. 15 representanter hadde meldt
forfall.
Følgende saker ble behandlet:
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Regnskap 1. halvår 2017 ved Vidar Evje, styret. Stortingsvalget 2017 med innledninger av
Inger Helene Vaaten, stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski,
stortingskandidat for Sosialistisk Venstreparti og Markus Hansen, stortingskandidat for Rødt.
Ingunn Gjerstad holdt appell for mobilisering i valgkampinnspurten.

Representantskapsmøtet 2. oktober.
72 representanter med stemmerett inkl. to valgte funksjonærer var tilstede. Tre funksjonærer
fra LO i Oslo, en ekstern innleder, fire interne innledere, fire observatører og en tiltredende.
Totalt var 81 personer til stede. 40 representanter hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Oslo-budsjettet 2018 ved Finansbyråd Robert Steen og Roy Pedersen, styret. 200-årsjubileet
for Marcus Thranes fødsel ved Bjørg Spillum, Kulturutvalget. Støtte til politisk streik 15.
november ved Petter Vellesen. Oppfordring til å støtte streiken ved Norse Production ved Erik
Hagen, NNN.

Representantskapsmøte 30. oktober.
76 representanter med stemmerett inkl. to valgte funksjonærer var til stede. Tre funksjonærer
fra LO i Oslo, en ekstern innleder, tre interne innledere og tre observatører. Totalt var 83
personer til stede. 28 representanter hadde meldt forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Regnskap for de tre første kvartalene ved Vidar Evje, styret. Oppsummering av stortingsvalget ved Roger Heimli, andre nestleder i LO, Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen, LO i Oslo.

Representantskapsmøte 27. november.
73 representanter med stemmerett inkl. to valgte funksjonærer var til stede. Tre funksjonærer
fra LO i Oslo, tre eksterne innledere og en intern innleder. Det var en tiltredende og seks
observatører fra partiene. Totalt var 86 personer til stede. 27 representanter hadde meldt
forfall.
Følgende saker ble behandlet:
Hellas – en glemt krise ved Christina Theochari, EKA (Athens Labour Unions), og Lena
Kougea, Solidarity4All og helseklinikkene. Boliger for alle - Hvordan sikre et mangfoldig
bomiljø i Oslo-området ved Stein Stugu, De Facto.

Møter og arrangementer 2017
Panelsamtale 12. januar på HiOA - Hvordan kan fagbevegelsen bli en sterkere pådriver
i klimakampen?
«Broen til framtiden» er blitt kjent som folkets klimakonferanse, og er et samarbeid mellom
forskere og fagbevegelse, miljøorganisasjoner og kirken. I forkant av konferansen den 17.
februar arrangerte vi en panelsamtale på HiOA der vi spurte: Hvordan kan fagbevegelsen,
sammen med allierte, være med å redusere gapet mellom en tiltagende global oppvarming og
en klimapolitikk som ikke kutter utslippene raskt nok? I panelet satt: Jan Olav Andersen,
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forbundsleder i EL og IT forbundet, Kjersti Barsok første nestleder i NTL, Truls Gulowsen,
leder i Greenpeace Norge og Ingeborg Midttømme, biskop i Møre bispedømme.
Panelsamtalen ble ledet av Andreas Ytterstad, førsteamanuensis ved HiOA og nestleder i
Concerned Scientist Norway. Han skrev boken om 100 000 klimajobber i 2013 og redigerte
boken «Broen til framtiden» i 2015. Arrangører; Institutt for journalistikk og mediefag, LO i
Oslo og NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Politisk pub 18. januar om arbeidstid: Striden om tiden.
Onsdag 18. januar inviterte vi til politisk pub på Kulturhuset på Youngstorget: 90 timers uke
med søppeltømming i Oslo kommune. Er det greit? Hvordan er det å leve i midlertidighet –
som ringevikar ved hotellet eller «ansatt» i bemanningsbyrå uten lønn mellom oppdrag?
Striden om tiden står sentralt i klassekampen fordi tid er penger, og tid er verdighet. Hva skal
vi kreve av en ny og bedre arbeidsmiljølov etter valget til høsten? Bli med og ta pulsen på
arbeidstidskampen! I panelet satt: Natalia Zubillaga, nestleder LO i Oslo, Brede Edvardsen,
forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund, Ole Einar Adamsrød, forbundssekretær Norsk
Transportarbeiderforbund, Ordstyrer var Helene Bank fra For velferdsstaten.
Fagopplæringsforum 15. februar.
I møtet la byrådssekretær for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune Halvard Hølleland (Ap)
fram Yrkesveien – strategien for fag- og yrkesopplæringen i Oslo. Den kom før jul 2016 og
ble behandlet i kultur- og utdanningskomiteen og bystyret våren 2017. Det var anledning til å
gi innspill. Fagopplæringsforum er åpent for tillitsvalgte og andre med engasjement for
temaene og er et viktig møtepunkt for våre medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda,
prøvenemdsfolk og andre med fag- og yrkesopplæringsinteresse. Trygge og stolte
fagarbeidere er de beste oppfinnere i et omstillingsdyktig, rettferdig og grønt arbeidsliv.
Arrangementet fant sted i LO i Oslos møtelokale.
Folkets klimakonferanse - Broen til framtiden 17. februar.
Bak Broen til framtiden står en allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn,
forskere og engasjerte folk som vil bremse norsk oljeutvinning og satse på klimajobber. Det
var fokus på alternative arbeidsplasser og fagbevegelsen. Den britiske forfatteren og
miljøverneren Tony Juniper og leder i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit var blant
innlederne. Det var sesjoner om arbeidsliv, fritid og forbruk, bioøkonomi, oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja og matproduksjon. Det var oppslag i Klassekampen om klimakampen på
LO-kongressen. 600 deltok. Ingunn Gjerstad holdt avslutningsappell. Øvrige deltagere fra LO
i Oslo: Bjørn Halvorsen, Bjørgunn Måge, Natalia Zubillaga, Roy Pedersen og Alexander
Kvedalen. I Kongressenteret var det frokostmøte før og etterfest etter konferansen. I løpet av
konferansen var det fire parallellsesjoner, og det var mulig å følge konferansen på nettet. Film
og bilder fra konferansen finnes på http://broentilframtiden.com/
Åpent møte 22. februar på Dattera til Hagen: EU og EØS foran stortingsvalget.
Alle partiene var invitert til å svare på deres mening om EU-medlemskap og EØS-avtalen, om
EØS og arbeidsliv og om EU/EØS kom til å bli en viktig sak for partiene i valgkampen.
Rundt 150 deltok. Alle partier unntatt KrF møtte. Møteleder var Eva Nordlund, kommentator
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i avisa Nationen. Arrangører var Oslo Nei til EU og LO i Oslo. Møtet ble avholdt på Dattera
til Hagen på Grønland.
Aksjonsdag for faglige rettigheter 20. mars. Konferanse på Kulturhuset på
Youngstorget og fanemarkering foran stortinget.
Bemanningsbyråene som var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner har i
mange år hatt fullt frislipp. NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv
gjør vondt verre. Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke
forverringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske om å forverre
tjenestemannsloven må avvises. Aksjonen samlet 71 faner fra store deler av landet og
omkring 4-500 deltagere. 100 deltok på formøte på Kulturhuset i Oslo.
Følgende krav ble fremmet: Faste ansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere. Trygge
jobber, ikke enklere å sparke folk. Regulert arbeidstid, ikke lengre arbeidsdager uten
kompensasjon. Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping. Styrk
arbeidsmiljøloven – reverser forverringene. Offentlig arbeidsformidling – forby dagens
bemanningsbyrå. Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling. Det
var appeller fra forbundsledere og tillitsvalgte og kunstnerisk innslag ved Rolf Raddis Band.
Politisk pub 22. mars: Sånn får du tariffavtale på 1-2-3.
Mange sperret opp øynene da dørvaktene på Kulturhuset ble nektet tariffavtale av sjefene i
Youngstorvet Vertskap AS. Men hva er poenget med tariffavtaler? Er noen bransjer, som
utelivet, for kule til å ha ansatte med ordna forhold? Det var panel med: Dagfinn Lie, dørvakt
og tidligere klubbleder i Youngstorvet Vertskap AS, Bahram Aiobi og Ole Magnus Eide,
tillitsvalgte ved Elkjøp Lørenskog, Gøran Sagstuen, tillitsvalgt ved XXL Gardermoen.
Møteleder var John Thomas Suhr, Oslo/Akershus Handel og Kontor. Puben ble arrangert av
LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto. 50 deltok.
Konferanse tirsdag 25. april: EØS og arbeidsliv hos LO i Oslo.
LO i Oslos leder Roy Pedersen åpnet konferansen med noen tanker rundt arbeidslivsspørsmål
på LO-kongressen. Idar Helle fra De Facto la fram utredning om EØS og arbeidsliv med
fokus på bemanningsbransjen, verftssaken, Holship-dommen og ILO 94, og offentlig pensjon.
Roar Eilertsen, også fra De Facto, la fram utredning om EØS, sikkerhet og samferdsel om
EUs Jernbanepakke 4, transport og kabotasje, og EUs helikopterforordning. Det var debatt
med kommentarer fra aktuelle forbundsområder.
30. april «Ta sangen tilbake»
Det er nå blitt en tradisjon at LO i Oslo samarbeider med Sosialistisk kor i Oslo om å
arrangere allsang «kvelden før dagen» og som tidligere år fant det sted på Kulturhuset i
Youngsgaten. Mer om arrangementet i Kulturutvalgets beretning.
1. mai 2017.
1.mai-feiringen ble innledet med den tradisjonelle allsangkvelden 30. april. Se Kulturutvalget.
Med 9.200 deltakere var det nesten 2.000 flere som gikk i 1. maitoget i Oslo i 2017 enn i
2016. Hvert år telles antall personer som er med å gå i 1. maitoget i Oslo. I løpet av de siste
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sju årene var det lavest deltakerantall i 2011 med 5.600 deltakere og toppen var i 2015 med
9.500 deltakere. Tellekorpset ved Arne Rolijordet gir gode oversikter.
1. maiarrangementet på Youngstorget startet med janitsjarmusikk, appeller ved Pionerstatuen
og Fredsmonumentet, etterfulgt av appeller. Hovedtalene var ved Jonas Gahr Støre, leder av
Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken, leder av SV, Bjørnar Moxnes, leder av Rødt og Kathrine
Jensen, leder Palestinakomiteen i Norge. Det var allsang ved Sosialistisk kor Oslo.
Demonstrasjonstoget gikk ut fra Youngstorget kl. 12:45. LO i Oslos representantskap vedtok
parolene og det politiske grunnlaget for 1. mai-feiringen i Oslo. Hovedparolen var: Reduser
forskjellene – H og Frp ut av regjering – stopp velferdsprofitørene. Øvrige paroler: Bekjemp
arbeidsløsheten – nei til utflytting av statlige arbeidsplasser. Rettferdig omstilling – 100.000
nye klimajobber – varig vern av LoVeSe. Styrk arbeidsmiljøloven – Reverser forverringene –
forby dagens bemanningsbyrå. Forsvar tariffavtalene – slå tilbake Spekter, Virke og NHO. Ja
til folkestyre og handelsavtaler – nei til EØS og TISA. Nei til boligspekulasjon – bygg ikkekommersielle utleieboliger. Støtt byrådet – avvis høyresidas krav om flere velferdsprofitører.
Rett opp pensjonsreformen – forsvar offentlig pensjon. Vi krever faste hele stillinger, likelønn
og 6 timers dag. Bekjemp fremmedfrykt og rasisme – stans tilbakekalling av statsborgerskap.
Anerkjenn Palestina – boikott Israel. Det var også markeringer ved minnesmerket over
Pellegruppa ved Aker Brygge med tale og blomsternedleggelse ved Vidar Evje, nestleder
Fagforbundet og LO i Oslo. Og ved minnesmerket over Osvaldgruppa og de falne ved NSB
ved Østbanehallen. Talere: Natalia Zubillaga, LO i Oslo, Thea Tveter Lysvik, Norsk
Folkehjelp, og Jane Brekkhus Sætre, leder Norsk Jernbaneforbund.

Politisk pub 4. mai - EØS bestemmer over arbeidslivet.
EØS-avtalen bestemmer over norsk arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og norske
tariffavtaler – stikk i strid med kravene fra forrige LO-kongress. Makten over regelverk og
kontroll flyttes ut av Norge, samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene presses nedover.
Kommer årets LO-kongress til å ta konsekvensene av at EØS-avtalen undergraver
standardene i norsk arbeidsliv? I panelet satt: Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk
Jernbaneforbund, Arne Rødby, klubbleder Akers Solutions Tranby, Boye Ullmann,
organisasjonsarbeider Rørleggernes Fagforening Oslo. Bra panel, men dårlig oppmøte, kun
20. Puben foregikk for første gang på Kulturhuset i nye lokaler i Youngsgaten.
Politisk pub 23. august - Valgdebatt om velferdsprofitt.
Et stort flertall av befolkningen vil begrense profitten på velferdstjenester, men de store
kommersielle eierne henter mye mer profitt enn det som er vanlig ellers næringslivet. Hva
betyr det for oss som samfunn og hvordan opplever hjelpe- og omsorgsarbeiderne å jobbe for
velferdsprofitørene? I panelet satt Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo, Christer
Solheim Ryen, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune for Fellesorganisasjonen (FO), og Linn
Herning, For Velferdsstaten og forfatter av boka «Velferdsprofitørene». De politiske partiene
var invitert til å kommentere debatten. Mari Eifring Rødt, Leif Helland SV, Fredrik Mellem
Arbeiderpartiet, Hulda Holdvedt Miljøpartiet de Grønne, Sigmund Vefring KrF, Hans
Kristian Voldstad Venstre, Michael Tetzschner Høyre og Lars Petter Solås Frp stilte.
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Ordstyrer var Ida Søraunet Wangberg, Manifest. Rundt 150 tilstede. Arrangementet fant sted
på Kulturhuset i Youngsgaten.
Åpent møte om Oslo-modellen 29. august.
Fagforeningene i Oslo opplever mer sosial dumping og det avdekkes stadig mer
arbeidslivskriminalitet. Det organiserte arbeidslivet er i ferd med å tape i konkurransen mot
det useriøse. Oslomodellen er ment å motvirke denne utviklingen. På møtet diskuterte vi hva
modellen er, hvorfor den kom og hvordan den skal brukes til å stoppe useriøse aktører.
Innledere var byråd Robert Steen fra Arbeiderpartiet og Joachim Espe leder i Rørleggernes
Fagforening avd. 605. Debattleder var Morten Svendsen, EL og IT Oslo og Akershus. Møtet
fant sted i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate.
Valgpub 31. august.
I samarbeid med Fellesforbundets fagforeninger i Oslo inviterte LO i Oslo til valgpub med
Jonas Bals fra Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV, Bjørnar Moxnes fra Rødt og
Aisha Naz Bhatti fra Senterpartiet. Historiker Knut Kjeldstadli innledet om fagbevegelsens
politiske rolle og Gunnar Kagge, journalist i Aftenposten, styrtepolitikerpanelet.
Hva er politikernes svar på sosial dumping, økt midlertidighet, privatisering og økte
forskjeller? 40 til stede. Puben fant sted på Jaeger i Grensen.

Politisk pub 20. september - Regjeringen fortsetter - hva nå?
Hvordan skal fagbevegelsen og opposisjonspartiene forsvare og utvide fellesskapets ordninger
framover? Hva gjør vi med profitt i velferden, bemanningsbyråene og midlertidige
ansettelser? Politikere fra opposisjonen og representanter for fagbevegelsen diskuterte
konkrete strategier for neste stortingsperiode. I panelet sa Inger Helene Vaaten (Ap), Nicholas
Wilkinson (SV), Seher Aydar (Rødt), Sigbjørn Gjelsvik (SP) og Roy Pedersen (LO i Oslo).
Ordstyrer var Helene Bank, For Velferdsstaten. Det var 80 til stede. Puben foregikk på
Kulturhuset i Youngsgaten.
9. – 15. oktober Marcus Thrane-dagene
LO i Oslo sto som hovedansvarlig for organiseringen og arbeidet med Marcus Thranedagene,
som fikk stor oppslutning og bred mediedekning. Arrangementene ga også ringvirkninger ved
at Marcus Thrane ble omtalt under Fagforbundets landsmøte av både forbundsleder Mette
Nord og Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet. Se mer om Marcus Thrane-dagene i
beretningen fra Kulturutvalget.
Politisk pub 25. oktober - Hvordan skape klimaarbeidsplasser?
Å løse klimakrisen vil kreve store endringer i både samfunn og arbeidsliv. Uten en aktiv
fagbevegelse vil vi ikke oppnå rettferdig og bærekraftig utvikling. Endringene skal også
skapes lokalt – på arbeidsplassene og i samarbeid mellom bransjer. Lokale tillitsvalgte fortalte
om sine løsninger og utfordringer i møte med det grønne skiftet. Hvordan sørger vi sammen
for at fagbevegelsen selv sitter i førersetet framfor å bli omstilt ovenfra? I panelet satt Morten
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Svendsen, distriktsleder EL og IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus, Ingunn Gjerstad, leder i
Handel og Kontor Region Øst, og Mohammed Malik, klubbleder på Tine Kalbakken.
Møteleder var Helene Bank, For velferdsstaten. Dårlig oppmøte med rundt 40. Puben foregikk
på Kulturhuset, Youngsgaten.
Fagopplæringsforum 31. oktober.
Fagopplæringsforum er LO i Oslos møteplass mellom de som representerer oss i
Yrkesopplæringsnemnda (YON) og folk som er aktive i fagforeningene som har med
fagopplæring å gjøre. Harald Braathen, leder for YON og Kai Otto Helmersen, vara til YON
tok opp en del temaer Yrkesopplæringsnemnda drøftet på dette tidspunktet i forkant av deres
neste møte: Samfunnskontrakten, erfaringer med VG3 i skole, erfaringer med nye
honorarsatser prøvenemd og oppfølging av lærlingeklausul.
Det var rom for å lufte andre aktuelle tema og foreslå tema og innledere til senere forum.
Politisk streik - Forby bemanningsbransjen 15. november.
2.000 deltok i markeringen foran Stortinget. 94 faner til stede. Initiativtakere var EL og IT
Forbundet Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening, Tømrer og byggfagforeningen,
Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes Fagforening, Fellesforbundet avdeling 1 Oslo
og Akershus, Elektromontørenes forening Oslo og Akershus og LO i Oslo. Appellanter var
Kai Otto Helmersen, leder i Elektromontørenes forening, Jan Olav Andersen, leder EL og IT
Forbundet, Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, Arild Grande, Arbeiderpartiet og
medlem av arbeids- og sosialkomiteen, Audun Lysbakken, leder i SV, Bjørnar Moxnes, leder
i Rødt og Per Olav Lundteigen, Senterpartiet og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.
Kunstnerisk innslag fra Oslopakke 3. Streiken fikk støtte fra LO og nesten alle LO-forbund,
støtte fra LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber. Hovedkravet om å forby
bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslofjordområdet.
Politisk pub 22. november - HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv.
Hva er HR? Er det bare et fint navn på personalavdelinga, eller er det i praksis sofistikert
fagforeningsknusing? Stein Stugu hevder i den aktuelle boka Du har sparken! Om HR og
amerikanisering av norsk arbeidsliv, at systemene som brukes innenfor Human Resources
Management (HR/HRM) er en alvorlig trussel mot norsk fagbevegelse og et godt arbeidsliv.
Det samme kan sies om det beslektede New Public Management, som også fremmer styring
ovenfra framfor tillit og medbestemmelse. Stein Stugu innledet med utgangspunkt i boka.
Panelet som diskuterte hvordan HR har inntatt norsk arbeidsliv og hvordan det merkes på
arbeidsplassene var Natalia Zubillaga, nestleder i LO i Oslo, John Thomas Suhr, leder i
Oslo/Akershus Handel og Kontor, og Rune Lang, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Oslo. 65 tilstede hvorav mange ukjente. Puben fant sted på Kulturhuset i Youngsgaten.
Møter og arrangement arrangert av utvalgene er tatt inn i omtalen av de enkelte utvalgene.
Møter og arrangement som andre har hovedansvaret for, men som LO i Oslo har tilsluttet seg
eller bidratt til på annen måte er tatt inn under kapitlet.
Solidaritetsmarkeringer/demonstrasjoner/ appeller/diverse deltakelse 2017.
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Solidaritetsmarkeringer/demonstrasjoner/ appeller/diverse
deltakelse 2017
27. - 29. januar. Trondheimskonferansen. LO i Oslo var medarrangør på faglig formøte.
Natalia Zubillaga deltok i redaksjonskomiteen. Vidar Evje orienterte om Hellas-innsamlingen.
I tillegg møtte Roy Pedersen, Chris Parker (IU) og Janne Hegna HK/LO i Oslo. Sammen med
LO i Trondheim ble det avholdt møte med representanter fra venezuelansk fagbevegelse. I
tillegg et møte med representanter fra LOs lokalorganisasjoner der tema var
lokalorganisasjonenes framtid og markeringen 20. mars.
31. januar. Roy Pedersen ble intervjuet i Radio Riks om tariffavtalekampen i Youngstorget
Vertskap AS og forholdet til Kulturhuset i Oslo. LO i Oslo fikk en SMS 17. februar om at
Kulturhuset hadde sagt opp kontrakten med Youngstorvet Vertskap AS.
2. februar. Intervju med Roy Pedersen i Arbeidsmanden/LO Media angående arbeidsgivernes
aggressive holdning til tariffavtaler.
4. februar. Intervju med Roy Pedersen i Radio Grenland om aktuelle oppgaver for
fagbevegelsen.
8. februar. Vårt arkivmateriale om Osvald-sabotørene og de falne fra NSB ble overlevert
Arbeiderbevegelsens Arkiv.
11. februar. Oppslag i Klassekampen angående LO i Oslos styrevedtaket 6. februar om Oslos
søppeltømming og Veireno.
13. februar. Fellesmøte som er det årlige årsmøtet i Klimavalgalliansen. Ingunn Gjerstad er
LO i Oslos representant i alliansen og har møtte i fellesutvalg og arbeidsutvalg.

15.februar. Oppslag i Dagsavisen og Klassekampen om LOs lokalorganisasjoner og LOkongressen.
18. februar. Møte med politiet om regler for ordensvakter på utesteder. Ingunn Gjerstad, Roy
Pedersen og Helene Bank (For velferdsstaten) deltok.
22. februar. Sjømannsforbundet avholdt markering foran Stortinget mot at regjeringen vil la
Color Line bli registrert i NIS etter påtrykk fra ESA. Rødgrønne politikere, Fellesforbundet,
byrådslederen i Oslo, og Roy Pedersen var blant appellantene.
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27. februar. Artikkel om LOs lokalorganisasjoner og LO-kongressen sto på trykk i
Klassekampen underskrevet av lederne for LO i Fredrikstad, Larvik og Lardal, Oslo og
Trondheim.
1.mars. LO i Oslo sluttet seg til Klimavalgalliansens markering «Vendepunkt» 1. mars foran
Stortinget.
2. mars. Møte med Robert Steen, finansbyråd i Oslo, for at kommunale anskaffelser også skal
være i tråd med folkeretten knyttet til Israels okkupasjon av palestinsk område. Norsk
Folkehjelp, Fagforbundet, Fagforbundet Oslo, Ivar Gammelmo og Roy Pedersen fra LO i
Oslo deltok.
7. mars. Roy Pedersen innledet om markeringen for faglige rettigheter og mot
bemanningsbransjen 20. mars på møte i LO Larvik og Lardal.
8. mars. LO i Oslo deltok i 8.mars-markeringen med parolen «Vi krever faste hele stillinger,
likelønn og 6 timers dag». Det var 7.500 i toget.
11. mars. Markering på Eidsvolls plass - Vendepunkt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og
Senja. Det ble tent varder over hele landet denne dagen for å varsle fare. LO i Oslo var blant
arrangørene som inviterte til fest og protest med var sang, dans, appeller og minikonsert med
Moddi.
18. mars. LO i Oslo sluttet seg til markering knyttet til FNs markering mot rasisme. Parolen
var: «Stopp rasisme, islamfobi og antisemittisme».
30. mars. LO i Oslos sluttet seg til markering foran Stortinget angående Israels trakassering
av palestinerne. Arrangører var Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina.
30. mars. Roy Pedersen deltok i NRKs «I debatten» om eiendomsskatt.
Februar/mars. Natalia Zubillaga deltok i valgkomiteen til Manifests fagligpolitiske råd.
3. april. Møte for LOs lokalorganisasjoner. Det var 30 til stede fra 14 lokalorganisasjoner.
Temaer: Krav til LO-kongressen om pensjon, LOs lokalorganisasjoner, klimakamp og øvrige
krav.
4. april. Stein Stugu (De Facto) og Roy Pedersen hadde kronikk i Dagsavisen om
eiendomsskatt. Guri Melby (V) kommenterte 11. april og tilsvar til henne ble trykket 25. april.
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6. april. Natalia Zubillaga hadde innlegg i Dagsavisen om skjerpet kamp for kollektiv styring
av arbeidstida.
22. april. LO i Oslo tilsluttet seg markering på Youngstorget mot oljeboring i Lofoten,
Vesterålen og Senja.
22. april. «Vår strategi» var tittel på en artikkel i Klassekampen hvor vi forklarte BAMAlinja og vårt opplegg for kommende valgkamp.
24. april. Roy Pedersen innleder på åpent møte i Ski/Oppegård NTEU om «Fagbevegelsen og
EØS».
25. april. LO i Oslo arrangerte konferanse om «EØS og arbeidsliv». Idar Helle og Roar
Eilertsen la fram De Facto- rapportene «EØS bestemmer og «Trygg samferdsel».
27. april. Roy Pedersen innledet om valg og valgkamp på årsmøte i EL og IT Forbundet,
Trøndelag i Stjørdal.
15. mai. Ingunn Gjerstad holdt appell til støtte for fortsatt akuttkirurgisk beredskap på Odda
sykehus ved LO i Indre Hardangers breie markering foran Stortinget.
24. mai. Ingunn Gjerstad deltok i paneldebatt i forbindelse med lanseringen av rapporten fra
Samfunnsøkonomisk Analyse om 100.000 nye klimajobber. Øvrige deltagere i panelet var
Bjørn Samset (CICERO), Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk analyse), Jan Olav Andersen
(EL og IT Forbundet) og Dagfinn Hatløy (Naturviterne)
15. mai. Natalia Zubillaga deltok i bokbad om HR-boka sammen med Stedin Stugu og John
Thomas Suhr HK Oslo/Akershus på Tronsmo.
7. - 9. juni. «Faglig venstredreining». Konferanse i Helsingør med «Enhedslisten» som
teknisk arrangør. Anders Olesen (Enhedslisten) og Roy Pedersen hadde tatt initiativet. Tema:
Har vi råd til offentlig sektor, kapitalismens krise og fagbevegelsens utfordringer,
klimakampen, profitt i velferden, arbeidstidsreform for 6 timers dag/30 timers uke, New
Public Management, sosial dumping og en redegjørelse fra Honduras der landarbeidere brutalt
nektes å organisere seg. Norske innledere var Asbjørn Wahl (For velferdsstaten), Sara Bell
(Fagforbundet Bergen), Knut Øygard (Fellesforbundet) og Jan Olav Andersen (EL og IT
Forbundet). Fra partiene deltok Enhedslisten, SF, Vensterpartiet, SV og Rødt. Fra LO i Oslo
deltok Roy Pedersen og Natalia Zubillaga.
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17. juni. LO i Oslo var samarbeidspartner under Rødts «Popvenstre» arrangement i
Kubaparken. Natalia Zubillaga deltok i paneldebatt om «Veivalg for norsk fagbevegelse»
sammen med Lars Johnsen (Norsk Transportarbeiderforbund), Idar Helle (De Facto) og Janne
Lisedatter Håkonsen (Norsk Lokomotivmannsforbund). Fawsi Adem deltok i paneldebatt om
«Stemmer fra grasrota», sammen med Eystein Garberg (Elektroarbeidernes Fagforening,
Trøndelag) og Sara Bell (Fagforbundet Bergen).
17. juni. Roy Pedersen ble intervjuet av Grenland Radio om LO-kongressen.
19. juni. Roy Pedersen skrev innlegg i Klassekampen om hvorfor LO var tause da Stortinget
stemte ned SV og SPs forslag om at regjeringen skulle gjennomgå norske lover for å sikre at
LO-kongressens vedtak om at norske lover og tariffavtaler er overordnet EØS regler.
20. juni. Roy Pedersen deltok på mottagelse i den venezuleanske ambassaden 20. juni i
anledning landets nasjonaldag.
22.juni. Natalia Zubillaga deltok i en paneldebatt om midlertidighet og bemanningsbransjen
Marian Hussain (V) og Boye Ullmann (Rørleggernes Fagforening). Arrangør var Radikal
Portal.
28. juni. LO i Oslo fikk inn leserinnlegg i Dagsavisen med tittel «Høyre elsker
velferdsprofitører». Dette ble besvart av Høyres skolepolitiske talsperson 4. juli. Vårt tilsvar
ble ikke tatt inn. Diskusjon om velferdsprofitører i flere medier.
10. juli. AU sendte støtte til TINE klubben på Kalbakken. Firmaet hadde gitt mer i lokale
tillegg til husforening enn til LO-klubben.
19. juli. Roy Pedersen fikk inn innlegg i Vårt Oslo som en kommentar til LOs
sommerpatruljes rapport om ungdommens ti timers arbeidsdag.
8. august. Natalia Zubillaga fikk inn leserinnlegg i Dagsavisen 8. august med tittel
«Høyresida gir mer makt til arbeidsgiverne».
10. august. Roy Pedersen holdt appell på Sykepleierforbundets markering for tariffavtale til
de streikende i Kreftforeningen.
19. august. Ingunn Gjerstad representerte LO i Oslo på valgmøte mellom innvandrere og
politiske partier. Arrangører var INLO (Innvandrernes Landsorganisasjon) og GRAPAL
(LatinAmerika gruppe).

27

29. august. Stein Stugu og Roy Pedersen presenterte initiativet om ikke-kommersielle-boliger
i et innlegg i Dagsavisen. Også tatt inn på Ivar Johansens blogg. Debatt i Dagsavisen.
Målsetting om ikke kommersielle boliger og leieboliger ble tatt inn i bystyrevedtak 6.
september.
30. august. Roy Pedersen fikk inn leserinnlegg i Klassekampen med tittel «Høyre lar
bemanningsbransjen fortsette».
30 august. Roy Pedersen fikk inn tilsvar til Virke i Dagsavisen med tittel «Ta tilbake
borgerlig reversering (av arbeidsmiljøloven)».
2. september. Natalia Zubillaga innledet på Oslos Sporveiers Arbeiderforenings
valgarrangement på Kjeholmen i Oslofjorden. Partirepresentasjonen besto av Truls Wickholm
og Andreas Halse Arbeiderpartiet, Petter Eide SV og Seher Aydar Rødt.
2. september. LO i Oslo var medarrangør av klimamarsjen fra Jernbanetorget til Stortinget.
Paroler var «La oljen i Arktis ligge», «100.000 nye klimajobber» og «Vis klimarettferdighet».
Appellanter var Karl Ove Knausgård, Helga Byfuglien, preses i Den norske kirke og Jan
Egeland, generalsekretær i Flyktningehjelpen. 2500 deltok i marsjen. NTLsentralforvaltningen og HK Oslo/Akershus deltok med faner.
6. september. Vidar Evje fikk inn leserinnlegg i Akers avis med tittel «Høyre bidrar til flere
lausarbeidere».
19. - 20.september. Roy Pedersen representerte LO i Oslo på nordeuropeisk hovedstadsmøte
i København. Det var representanter fra Helsinki, London, og København i tillegg til Kari
Hauge og Torbjørn Ness fra LOs distriktskontor. Hovedtema var boligpolitikk for
hovedstedene. Vi presenterte vår boligpolitiske strategi med powerpointer på engelsk.
22. september. Petter Vellesen representerte LO i Oslo ved fanemarkering på Sotra ved
Bergen til støtte for krav om tariffavtale i Norse production. Appellanter var Hans Christian
Gabrielsen (LO), Jan Egil Pedersen (NNN), Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Anne Aasheim
(LO i Bergen og Omland).
Roy Pedersen fikk inn leserinnlegg med valgoppsummering i LO-Aktuelt 17/2017.
2. - 10. oktober. Øystein Bjarne Ekevik representerte LO i Oslo på delegasjonsbesøk til
CBST Caracas, Venezuela.
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5. oktober. Ingunn Gjerstad representerte HK Oslo/Akershus og LO i Oslo ved ny
fanemarkering på Sotra ved Bergen til støtte for krav om tariffavtale i Norse production.
Appellanter var Lars Johnsen (Norsk Transportarbeiderforbund), Jarle Vines (Industri Energi)
og Ingunn Gjerstad (HK Oslo/Akershus og LO i Oslo).
5. oktober. LO i Oslo støttet streiken og støttemarkeringen foran Stortinget for krav om
tariffavtale for de streikende i Kreftforeningen. Appellanter: Fagforbundets leder Mette Nord,
Unios leder Ragnhild Lied, forbundsleder Erik Kollerud i Delta, nestleder Kristin Utne i
Yngre Legers Forening, hovedtillitsvalgt Jannicke Rabben for NSF i Kreftforeningen og
Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By. Musikk ved Stephen Ackles.
6.-8. oktober. Roy Pedersen representerte LO i Oslo på Rogalandskonferansen. Konferansen
vedtok en uttalelse om valgresultatet som oppfordrer fagbevegelsen til å mobilisere mot nye
angrep fra arbeidsgivere og høyresida og med kritikk av LOs valgkamp og Arbeiderpartiets
uklare valgkampprofil. I tillegg støtteuttalelse til Kaefer Energy og deres kamp for ny lokal
avtale, krav om tariffavtale i Norse production og støtte til Lov om god forretningsskikk.
11. oktober. LO i Oslo fikk inn leserinnlegg i Dagsavisen hvor vi etterlyser borgerlige
velferdskutt hvis de sier nei til eiendomsskatt
12. oktober. Roy Pedersen representerte LO i Oslo på et møte om Brexit i regi av Oslo Nei til
EU.
18. oktober. LO i Oslo deltok på en fanemarkering til støtte for Torstein Kiland,
hovedtillitsvalgt i Sønnico AS. Det var 22 faner til stede. Appeller: Per Gunnar Salomonsen,
konserntillitsvalgt i Telenor, Roy Pedersen, LO i Oslo, Øivind Walentinsen, leder av
Rogaland Elektromontørforening, David Coran-Andersen, tillitsvalgt i KONE heis og Rolf
Bersås, tidligere leder i LO Stavanger.
23. oktober. Møte om oslobudsjettet med Fagforbundet Oslo, Norsk Sykepleierforbund Oslo,
Utdanningsforbundet Oslo, Fellesorganisasjonen Oslo, Oslo Fylkeslag av Skolenes
Landsforbund og LO i Oslo. Vi la fram vår budsjettuttalelse.

1. november. Møte med Oslo AUF, Oslo SU og Oslo RU om samarbeid om organisering
innen restaurantbransjen og 1. mai. Enighet om å fortsette samarbeidet.
3. november. Oppslag i Dagsavisen med deler av LO i Oslos valgoppsummering. Oppslaget
ble også tatt inn i FriFagbevegelse.no.
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8. november. Fredrik Mellem, leder av Aps største lokallag, Oslo Arbeidersamfunn, ba i
Dagsavisen LO i Oslo om å nekte NKP og hammer og sigdsymboler adgang til 1. mai-toget.
Roy Pedersen svarte at «Å forby et lovlig registrert parti fra 1. mai-toget er ikke en viktig sak
for LO i Oslo». Oppfølging dagen etter med minileder i Dagsavisen, kommentar i
Klassekampen og debatt i Dagsnytt 18 mellom NKP og Fredrik Mellem. Leder i
Klassekampen 10. november. Fredrik Mellem hadde leserinnlegg i Dagsavisen 13. november
der han kom med et nytt krav til avklaring om ekstremisme og demokrati. Besvart i
Dagsavisen 17. november.
11. november. Roy Pedersen ble intervjuet i Grenland radio om streiken 15. november.
14. november. Roy Pedersen deltok på Byrådsavdeling for finans sin orientering om
Oslomodellen. Viktige saker: Adgang for organisasjonstillitsvalgte til kommunale
byggeplasser, kommunale A/Ser inne i Oslomodellen, en tipstelefon hvor en person svarer og
kommunal innsats for å rekruttere «unge voksne» til byggebransjen.
16. november. LO i Oslo støttet Norsk Jernbaneforbunds fanemarkering foran BANE NORs
hovedkontor mot at vedlikeholdet på jernbanenettet skal settes ut til private. Jane B. Sæthre,
leder av Norsk Jernbaneforbund og Rolf Jørgensen, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund
holdt appeller. Elleve faner var til stede.
16. november. Natalia Zubillaga deltok på det konstituerende møte i 8. mars-komiteen og er
valgt inn i arbeidsutvalget.
6. november. Dagens styrevedtak om utbyggingen av regjeringskvartalet ble presentert i Fri
Fagbevegelse.
25. november. Oppslag i Dagsavisen om Jonas Gahr Støres kritikk av fagbevegelsens
valgkampinnsats. Bildeoppslag med Jan Olav Andersen (leder El og IT Forbundet), Lars
Johnsen (leder av Norsk Transportarbeiderforbund), LO i Oslo og kommentar fra Jørn Eggum
(leder av Fellesforbundet) og Audun Lysbakken (leder SV) der han sier ja til fagligpolitisk
samarbeid.
29. november. Fakkelmarkering foran Stortinget - FNs solidaritetsdag for det palestinske
folk. LO i Oslo støttet fakkelmarkeringen. Arrangør: Palestinakomiteen i Oslo. Krav: At
regjeringen trekker Oljefondets investeringer ut av virksomheter som støtter opp om Israels
ulovlige okkupasjonspolitikk. At regjeringen anerkjenner Palestina som stat. At regjeringen
forsvarer retten til å fremme BDS-kampanjen (boikott, desinvesteringer og sanksjoner).
Appellanter: Mani Hussaini, leder i AUF, Tora Systad Tyssen, leder i Fellesutvalget for
Palestina, Balder Alvær Olafsen, Sosialistisk ungdom, og Marianne Gulli, Rødt. Det var også
kulturinnslag.
14. desember. Markering foran Stortinget - Mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som
Israels hovedstad. LO i Oslo sluttet seg til markeringen arrangert av Palestinakomiteen i
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Norge, Palestinakomiteen i Oslo og Fellesutvalget for Palestina foran Stortinget imot USAs
anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Internasjonalt utvalgs arbeid 2017
Utvalgets sammensetning per 31.12.2017
Leder:
Chris Parker (HK)
Nestleder:
Øystein Ekevik (NTL)
Medlemmer:
Arne Larsen (NNN)
Bjørn Halvorsen (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)
Pernille Ødegård (NTL)
Ivar Gammelmo (NTL)
Kannan Nagendram(NTL)
Nenad Grujic (NTL)

Sissel Weholdt (HK)
Brit Riise Fredheim (IE)
Svein Mortensen (FF)
Mette Klouman (Fagforbundet)
Konstantin Alther (SL)
Mohammed Malik (NNN)

Sekretærer LO i Oslo:
Ingunn Gjerstad
Lill Fanny Sæther
Arbeidsform
Utvalgets mandat vedtatt 22. september 2017:
Internasjonalt utvalg er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale
solidaritetsprosjekter etter vedtak i styret. Styret holdes løpende orientert om utviklingen i
prosjektene. Utvalget arrangerer jevnlig internasjonalt forum og temamøter der
representantskapet, fagforeninger og fagorganiserte inviteres. Utvalget samler informasjon om
dagsaktuelle temaer ved bl.a. å invitere ekspertise til utvalgsmøter. Utvalget skal fremme
solidaritet. Etter godkjennelse av styret kan utvalgsmedlemmer representere LO i Oslo i andre
organisasjoner som er engasjert i internasjonal solidaritet. Utvalget kan ta initiativ til uttalelser
og støtteerklæringer som legges frem til godkjenning for styret/ledelsen i LO i Oslo.
Utvalget har i 2017 avholdt 12 møter. Disse var 20. januar, 17. februar, 17. mars, 21. april, 12.
mai, 16. juni, 4. august, 25. august, 22. september, 20. oktober, 10. november og 8. desember.
Utvalget har behandlet 134 saker i perioden. Leder og sekretær(er) møttes mellom
utvalgsmøtene og det er avholdt arbeidsmøter knyttet til de ulike oppgavene og sakene. I noen
tilfeller har sekretæren(e) deltatt. I tillegg har det vært avholdt møter i Europagruppen,
spesielt for å planlegge Hellas-møtet og i Palestinagruppen og, som vanlig, i forkant av
seminaret som ble arrangert i samarbeid med CTC Havanna i november.
Utvalget valgte 20. januar 2017 Chris Parker til leder og Øystein Ekevik til nestleder.
Innledninger på internasjonalt utvalgs møter i 2017:
20. januar Erling Folkvord innledet om Kurdistan. Han hadde nettopp utgitt boka, «Rojava!
Kurderne i kamp for ei framtid uten Assad, Erdoğan og Daesh».
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17. februar Jonas Skullerud Iversen fra Palestinakommiteen og UiO/AKULBI innledet om
oljesamarbeid – Norge/Israel.
17. mars Øystein Ekevik innledet om situasjonen på Filippinene, status for fredsforhandlingene og situasjonen i Sør-Kinahavet.
21. april Robert Hansen, leder for Europaseksjonen i Internasjonal avdeling LO, innledet om
USA under Trump. Olaf Svorstøl innledet om Venezuela og Organization of American States
(OAS).
12. mai Kjetil Grønvold innledet om Hellas og status for prosjektet, Solidaritet med Hellas.
6. juni Roy Pedersen innledet om situasjonen i Frankrike og resultatet av valgene der.
4. august Diego Marin fra Norlanett og UiO innledet om situasjonen i Colombia og det
pågående arbeidet med å implementere fredsavtalen.
25. august Karim Essahli, leder av Internasjonalt utvalg LO i Trondheim innledet om de ulike
partene i konflikten og situasjonen i Syria.
22. september Lill Fanny Sæther innledet om situasjonen i Nord-Irland og Irland etter Brexit
og den irske fagbevegelsens løsninger.
20. oktober Øystein Ekevik innledet om sin reise til Venezuela og besøk hos fagbevegelsen
CBST i oktober 2017.
10. november Jeyachanthiram Kopinath innledet om situasjonen for Tamilene på Sri Lanka.
8. desember Sissel Weholdt orienterte om CTC-seminar i Havanna i november.
Arbeidet i utvalget
Utvalget foretok en grundig gjennomgang av utvalgets mandat, arbeid og arbeidsform i løpet av
høsten 2016 og våren 2017. Det var enighet om at medlemmene skulle kontakte egne fagforeninger og
bidra til å sette internasjonale spørsmål på dagsorden der og i LO i Oslo. Arbeidet resulterte i at det ble
laget en Power Point presentasjon om utvalget og et spesielt tilpasset brev som ble sendt sammen med
LO i Oslos brev om oppnevning til utvalgene. Det ble også vedtatt et nytt mandat for utvalget.
Utvalget har på flere møter diskutert om det er aktuelt med et nytt samarbeidsland i tillegg til Cuba.
Det bør være et land hvor vi har noe å bidra med og et land LO og eventuelt fagforeninger i Oslo er
engasjert i. Hellas er nevnt som et mulig nytt samarbeidsland.
Norges Sosiale Forum, NSF, planla et seminar om Irak høsten 2017 som ble utsatt til 2018. Irakisk
fagbevegelse vil være representert i delegasjonen fra Irak. Utvalget har diskutert et samarbeid med
Irakisk fagbevegelse og Arab Trade Union Organisation, ATUC. Det er tatt kontakt med Fazel
Sabetzadeh, ansvarlig for Midtøsten i LOs internasjonale avdeling, men saken er fortsatt uavklart.
Palestina-gruppa i utvalget deltok i et møte om anskaffelsesdirektivet høsten 2016. Saken ble
behandlet i utvalget i januar og februar 2017. LO i Oslo har et ønske om å legge trykk på byrådet i
Oslo kommune for å bevirke at anskaffelsesreglementet i kommunen får en passus om at det ikke skal
handles med nasjoner som bryter folkeretten.
Det ble arrangert Internasjonalt forum om Cuba fredag 24. mars. Roy Pedersen, ambassadør Oscar de los
Reyes, Peter Johansen, Even Underlid og Natalia Zubillaga innledet. Det var 60-70 deltagere.
Utvalget foreslo appellant fra Kurdistan/Tyrkia og fire internasjonale paroler til 1. mai: «Opphev blokaden
av Cuba», «Støtt Kurdistan», «Løslat Öcalan» og «Norge må støtte flykningene i Europa - og ta imot
flere».
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I februar fikk utvalget invitasjon fra Fellesutvalget for Palestina (FuP) til studietur i april. Det ble
bevilget kr. 5000,- til at Mette Klouman skulle reise, men turen ble utsatt til 2018.
Utvalget fikk en henstilling i mai om støtte til sultestreikende palestinske politiske fanger i Israelske
fengsler og laget LO i Oslos støtteerklæring som ble formidlet til fangeorganisasjonen Addameer.
Utvalget vedtok å gjennom LO i Oslo spille en rolle i oppfølgingen av uttalelsen om Palestina og
boikottvedtaket fra LO-kongressen i mai. Det har vært ønsket å invitere leder i Internasjonal avdeling,
Vidar Bjørnstad, til å orientere på et møte i utvalget. Dette lot seg ikke realisere i 2017.
Representantskapet i Fellesutvalget for Palestina (FuP) den 24. august vedtok en uttalelse om
palestinerne som fordrives fra Jerusalem med ulike midler. Det var nesten umulig for dem å få eller ha
en jobb i Jerusalem. Utvalget foreslo at uttalelsen fra FuP skulle oversendes ledelsen for å legges frem
som vedtak på et representantskapsmøte i LO i Oslo.
LO i Oslo var medarrangør da Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) arrangerte konferanse fra 13. til
15. oktober. Utvalget bidro med midler til bla tolketjenester. Chris Parker deltok i en paneldebatt
lørdag 14. oktober sammen med Ytterhorn fra høgskolen i Oslo/Akershus.

Utvalget mottok en invitasjon fra Solidaritet med Kurdistan om tur fra 27. oktober med besøk
hos fagbevegelsen. Det ble bevilget kr. 5000,- til Ivar Gammelmos reise som representant fra
LO i Oslo. Turen ble imidlertid avlyst pga. sikkerhetssituasjonen i Kurdistan.
Europagruppa avholdt et møte 4. mai hvor situasjonen i Hellas var tema. Gruppa diskuterte også
IndustriAll, European Trade Union, som har satt i gang en undersøkelse om «crowd and platform
work», dvs. arbeid som utføres via digitale online plattformer i ulike sektorer i Europa, f.eks. Uber.
Brit Riise Fredheim hadde oppgaven med å samle inn data på hvor omfattende og utbredt dette er i
Norge. Hun sendte dataene tilbake til IndustiAll.
Vårt seminar på Cuba ble arrangert i uke 44. Sissel Weholdt, Arne Larsen og Britt Riise Fredheim
deltok fra LO i Oslo. I samtalene med cubanerne tok Sissel Weholdt opp behovet for et
oppsummerings-seminar. Det er også behov for å diskutere økonomiske forhold med CTC Havanna.
Sissel Weholdt foreslo at et seminar i 2018 burde fokusere på faglig arbeid i privat sektor.
Rapport fra reisen vedlagt.

Det er søkt LOs Internasjonale avdeling om en bevilgning til evalueringsseminar mellom LO i
Oslo og CTC Havanna i 2018 som er mottatt positivt svar på.
Solidaritetsarbeid
"Solidaritet med Hellas-initiativet".
LO i Oslo er engasjert i prosjektet Solidarity4All med et eget prosjekt. Det er etablert en
styringsgruppe for prosjektet med Roy som leder. Pernille Ødegård sitter også i prosjektet fra
LO i Oslo. Andre som er med: Forbundslederne fra Transport FO, EL&IT og Lokmann og
enkeltmedlemmer i Fagforbundet. I tillegg er Den greske foreningen, miljøene i Kolstadgata,
Nei til EUs faglige utvalg, Fellesutvalget for Palestina, Solidaritet med Kurdistan og LO i
Trondheim med. Initiativet ble lansert med et stort oppslag i Klassekampen, og det gikk ut et
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brev fra LO i Oslo til alle fagforeningene. En folder ble laget og det ble opprettet en
Facebook-side.
Det kjøpes inn medisiner og utstyr til noen av de over 50 helsestasjonene som er opprettet og
som drives på dugnad. Det overføres ikke 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 ser selv hvordan det går. Det er opprettet en konto som det kan Vippses til.
Målsetning om å samle inn 200.000,- er nesten nådd.
Europagruppa hadde ansvar for å arrangere Internasjonalt forum om Hellas 28. november,
«Hellas - En glemt krise». Kjetil Grønvold, leder i Solidaritetsprosjektet for Hellas, Christina
Theochari fra vår søsterorganisasjon i Aten og Lena Kougea fra den greske helseklinikken vi
samarbeider med i prosjektet deltok. Roy Pedersen var møteleder. Enkeltmedlemmer fra
Sosialistisk kor var forsangere under synging av en norsk og en gresk sang. Det var ca. 50
personer til stede og sekretariatet serverte hjemmelaget middelhavsbuffet. De greske
representantene var til stede på representantskapsmøtet 27. november. Begge gjestene møtte
Julie Lødrup i LO og Christina Theochari møtte Fellesforbundet i Oslo. Lena Kougea møtte
den norske delen av Solidaritetsprosjekt for Hellas og ble også intervjuet av Klassekampen.
Solidaritetsfondet
Saldo på Solidaritetsfondets konto per 31.12.2017 var kr. 108.146,-. Det sto kr. 77.300,- på
fondet 31.12.2016. Det har derfor kommet inn bevilgninger i 2017 pluss renter ved årets slutt.
Fondet ble opprettet i 2002 for å ivareta behovet for å kunne bevilge til internasjonal
solidaritet, spesielt hastesaker.
Statutter for solidaritetsfondet:
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 2017:
- Olaf Svorstøl deltok på markering av 58 års jubileum for revolusjonen på Cuba på Mestiso
Pilestredet park.
- Chris Parker deltok på Trondheimskonferansen 27. til 29. januar.
- Svein Mortensen, Ivar Gammelgård og Mohammed Malik deltok på årsmøte i
Fellesutvalget for Palestina 11. februar.
- Mette Klouman og Kannan Nagendram møtte på årsmøtet i Norges Sosiale Forum 28.
februar og på det første møtet for å planlegge Globaliseringskonferansen 2018 den 11.
oktober.
- Ivar Gammelmo var til stede da Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina
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inviterte til åpent møte med den palestinske menneskerettighetsaktivisten Omar Barghouti.
Chris Parker og Olaf Svorstøl deltok i protestaksjon 23. mai mot Oslo Freedom Forum og
Luis Almagros besøk i Norge.
Mette Klouman representerte LO i Oslo i styret i Norges Sosiale Forum i perioden og
Pernille Ødegård satt i valgkomiteen. Utvalget vedtok på sitt møte 20. oktober å forslå
Kannan Nagendram som nytt styremedlem på årsmøtet 2018.
Øystein Ekevik representerte LO i Oslo etter invitasjonen fra Venezuela for å besøke
landets fagbevegelse fra 2. til 9. oktober.
Konstantin Alther representerte LO i Oslo på Resistance Festival 29.-30. september.
Chris Parker deltok i en paneldebatt lørdag 14. oktober på LAG-konferansen sammen med
Ytterhorn fra Høyskolen i Oslo/Akershus.
Det har vært møter med Irans kommunistparti - Den utenlandske komiteen. Olaf Svorstøl,
Øystein Ekevik, Kannan Nagendram og Chris Parker har møtt fra utvalget.

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 og vi har
nær dialog med Morten Hovda som er ansvarlig for Cuba. Videre har utvalgsmedlemmer
deltatt på eksterne møter, bla. arrangert av Palestinakomiteen og LAG. Det har vært
enkeltmøter med andre eksterne kontakter og gjester.
Utvalgsmedlemmer har deltatt på internasjonale møter og konferanser, og har sittet i styret i
Norges Sosiale Forum, i beslutningsorganer i Fellesutvalget for Palestina, hvor LO i Oslo er
medlem og i Colombia forum, en paraplyorganisasjon som deler informasjon om situasjonen i
Colombia.
Utvalgets medlemmer har skrevet uttalelser, avisinnlegg og svart på innlegg fra andre bla. i
forbindelse med utenlandske tropper i Norge, om forslag til fredsprisen til Leopold Lopez, om
Jerusalem som Israels hovedstad, om Venezuela og Cuba.
Utvalgsmedlemmer deltok også i valgkamparbeid forut for Stortingsvalget høsten 2017.
Rapport fra Cuba seminar i Havanna 27. november – 1. desember
Våre deltakere var Brit Riise Fredheim, Arne Larsen og Sissel Weholdt (delegasjonsleder).
Fra kubanske side var det avtalt 30 deltakere og det deltok gjennomsnittlig 28 tillitsvalgte
hver dag hvorav 6 var menn. Vi antar at gjennomsnittsalderen var lavere enn på tidligere kurs,
og det var gledelig. LO i Oslo avtalte for et år siden at årets seminar skulle avholdes på dette
tidspunktet. Med bakgrunn i Fidel Castros dødsfall i 2016 som sammenfalt med vår ankomst,
ble fjorårets seminar avlyst. Materiellet ble pakket og tatt vare på til årets seminar.
Gjennom en dialog i høst med CTC Habana bekreftet de at de ønsket det samme opplegget
som i fjor med fokus lover og avtaler, verving og organisering, politiske situasjon i Norge
samt gjennomgang og diskusjon av forhandlingseksempler.Vi oppdaterte våre spanske
presentasjoner og de ble også oversatt til engelsk. Eksemplene ble endret noe i og med at
delegasjonen var annerledes satt sammen i år.
Under dialogen med CTC Habana i sommer gjorde vi dem oppmerksom på at vi denne gang
ikke hadde med oss tolk, og ba dem ordne med spansk-engelsk tolk for oss. Dette ble gjort for
en del år tilbake, men de siste årene har vi hatt med oss en i delegasjonen som også har
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fungert som tolk. CTC Habana skrev til oss i september at de garanterte tolk. De meddelte oss
imidlertid dagen før avreise at de ikke kunne skaffe tolk. Etter intenst arbeid fra mange parter
fikk vi en flink tolk gjennom CTC fra og med tirsdag til og med torsdag.
De fleste fra ledelsen i CTC Habana var ikke til stede på seminaret på grunn av oppdrag de
hadde fått fra CTC sentralt. Økonomisjefen i CTC og en erfaren organisasjonsmann fra
samme sted holdt et par innledninger i stedet, men innholdet ble ikke slik vi opprinnelig
hadde avtalt.
På tross av disse forviklingene var vi fornøyd med seminaret. Deltakerne var aktive og
problemstillinger rundt organisering og utfordringer i privat sektor var tema som hyppig ble
referert til og diskutert. Vi mener at forholdene i privat sektor har aldri vært så høyt på
agendaen som på dette seminaret. Det er åpenbart store forskjeller mellom privat og statlig
sektor når det gjelder arbeidsforhold og lovverk. Eksempelvis har en statlig ansatt krav på 3
ukers ferie med lønn, mens en privat ansatt har krav på minimum 7 dager. Konflikter løses
forskjellig i disse sektorene og det opprettes ikke tariffavtaler i privat sektor. Unntaket er joint
venture bedrifter hvor det er inntil 49 % utenlandsk eierskap.
Det ble gjennomført en muntlig og skriftlig evaluering av deltagerne på kurset.

Kulturutvalgets arbeid 2017
Utvalgets sammensetning per 31.12.2017
Leder: Bjørg Spillum (NTL)
Nestleder: Arne Bernhardsen (HK)
Medlemmer:
Idar Burheim (Postkom)
Tom Willy Petterson (SL)
Trond Ydersbond (NTL)
Marianne Næss (Fagforbundet)
Odd Mikkelborg (Postkom)

Harrieth Steen-Johnsen (Fagforbundet)
Øyvind Svarstad (Fagforbundet)
Amer Kazmi (NNN)
Bjørn Christensen (FF)
Nina Skranefjell (HK)

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 17. januar, hvor Bjørg Spillum ble valgt til leder og
Arne Bernhardsen til nestleder.
I perioden har utvalget hatt 6 utvalgsmøter: 17. januar, 14. mars, 23.mai, 24. august, 26. september og
7. november. 57 saker ble behandlet og det ble fortløpende rapportert til styret gjennom protokoller og
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muntlige kommentarer av leder i LO i Oslos styremøter. I tillegg har enkelt-medlemmer fulgt opp
vedtak og organisering av forskjellige arrangementer mellom møtene.
Utvalget har i løpet av 2017 gjennomført flere arrangementer, men det desidert største og mest
ressurskrevende arrangementet Kulturutvalget noen gang har arrangert var Marcus Thrane-dagene,
som utvalget har arbeidet med å organisere gjennom hele året og som LO i Oslo har stått i spissen for.

Marcus Thrane 200 års jubileum – Marcus Thrane-dagene 9.-15. oktober 2017.
14. oktober 2017 var det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Utvalget foreslo allerede i 2015 at LO i
Oslo skulle arbeide for å markere jubileet sammen med Arbeidermuseet, men valgte også å invitere
andre mulige aktører, som kunne være interessert i å medvirke.
Marcus Thrane komiteen har bestått av Kulturutvalget LO i Oslo Bjørg Spillum, Odd Mikkelborg,
Trond Ydersbond, Jan Peter Lyngstad, Arne Bernhardsen, Nina Skranefjell og Lill Fanny Sæther.
Fra LO Sør-Gudbrandsdal, Gro Vasbotten, AOF Pål Olav Loftesnes, UiO, historisk fakultet Knut
Kjeldstadli,Høgskolen i Innlandet Tore Pryser,Arbeidermuseet Gro Røde, Arbeiderbevegelsens arkiv
Frank Meyer, Kampen Historielag Ivar Nygård,Gamlebyen Historielag Preben Winger, Pax Forlag
Live Slang og Mona Ringvej, Historieentusiast Gunnar Andreassen.
Redaktør for komiteens nettside har vært Nina Skranefjell, LO i Oslo.
I tillegg har komiteen samarbeidet med Oslo Byes Vel, Universitetet i Oslo, Manifest, Oslo museum
og Nasjonalbiblioteket, som alle har bidratt med ressurser og stått for egne arrangementer under
Marcus Thrane-dagene.
Formålet med Marcus Thrane-dagene.
Marcus Thrane startet den første større organiseringen av husmenn og arbeidere i Norge og opprettet
Arbeiderforeninger, som i årene fra 1848 til 1851 fikk nærmere 30 000 medlemmer i det som også går
under navnet Thranitt-bevegelsen. De stod for en opplysningskampanje med egen avis, foredrag og
skoler. De jobbet for bedring av levekårene for husmenn, bønder, arbeidere og fattigfolk og kjempet
for fulle demokratiske rettigheter som talerett, organisasjonsrett og allmenn stemmerett.
I dagens samfunn kan Arbeiderforeningens krav ses på som selvfølgeligheter, men den gang ble de
ansett som en trussel av de som satt på makten. Marcus Thrane ble fengslet i 1851 og i 1855 dømt av
Høyesterett til 4 års tukthus for samfunnsfiendtlig virksomhet. 127 andre thranitter rundt om i landet
ble også dømt til flere års fengsel. Med så sterke represalier overfor aktive medlemmer ble mange i
bevegelsen skremt og Arbeiderforeningene ble nedlagt. Kampen for demokrati og sosiale reformer ble
den gang møtt med det vi i dag ville betegne som fagforeningsknusing og justismord på de som brukte
sine stemmer for tale- og ytringsfrihet for alle.
Det var i lys av dette – at rettigheter og demokrati ikke kommer av seg selv – at arrangørene bak
Marcus Thrane-dagene ønsker å løfte fram historien rundt Marcus Thrane og thranittene. I tillegg var
det et ønske å få fram historien om Marcus Thranes hustru, Josephine Thrane, som ble Norges første
kvinnelige avisredaktør, da hun overtok ansvaret for Arbeider-foreningernes blad, i en periode fra
1854 – 1856, mens han satt fengslet i Botsfengslet. Det var også et ønske om å nå ut til et bredere
publikum, spesielt ynge generasjoner, utfra devisen: «Dette er en fortelling om fortida for en ny
generasjon som skal forme framtida». (Sitat Magnus Marsdal, Manifest). Komiteen forsøkte å trekke
linjer fra den gang fram til i dag, knyttet til ytringsfrihet, demokrati og til spørsmålet, hvem Marcus
Thrane ville ha organisert i dag? Og med det støtte opp om LO og fagforbunds rekrutteringskampanjer
for at flere skal organisere seg i dagens samfunn.
Program Marcus Thrane-dagene.
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Det var programposter hver dag uken igjennom fra mandag 9. oktober til og med søndag 15. oktober
som spente fra åpning av Marcus Thrane-dagene d. 9.10 v. kulturbyråd Rina Mariann Hansen og
installeringen av live gatekunst, hvor Mikael Noguchi malte Marcus Thranes med portrett på en
container som stod på Youngstorget under hele uken til fagseminarer på Blindern, foredrag på
Nasjonalmuseet, Manifests lansering av Magnus Marsdals pamflett om Thrane og kampen for friheten
kommentert av Peter Vellesen, Oslo Bygningsarbeider-forening, Quiz-kveld i regi av LO ungdom,
kransenedleggelse ved LO leder Hans Christian Gabrielsen, Ordføreren i Oslo, Marianne Borgen og
Jonas Støre, leder for Arbeiderpartiet ved Marcus og Josephines gravstein på Vår frelsers gravlund til
avduking av blått skilt for Josephine Thrane på eiendommen hun bodde i på Grønland mens mannen
var fengslet og festforestilling om henne og Marcus Thrane på kulturhuset samme dag til byvandring i
Marcus Thranes fotspor påfølgende dag. Utførlige opplysninger om de enkelte programposter finnes
på Marcus Thrane-komiteens web-side https://marcus-thrane.com/. Marcus Thrane-dagene fikk stor
oppslutning og i alt deltok flere hundrede på de forskjellige arrangementene.
Mediedekning.
Foruten ovennevnte web-side opprettet komiteen en egen Face-book side, som har hatt over 1000
følgere. I samarbeid med en profesjonell designer ble det laget plakat, løpeseddel og eget hefte på 8
sider med program for jubileet og informasjon om Marcus og Josephine Thrane. Flere av
medlemmene skrev artikler som ble publisert i diverse fagblad og magasiner og ble intervjuet i aviser
og NRK. Mediedekningen var over all forventning med bred omtale i Klassekampen, Dagsavisen og
Fri fagbevegelse samt omtale i 14 lokalaviser, alt fra Rjukan Arbeiderblad til Helgelendingen og
Drammens tidende.
Økonomi
Marcus Thrane-dagene ble støttet økonomisk av Fritt Ord med kr. 100 000 og tilskudd fra
kulturutvalget LO i Oslo, AOF og LO Sør Gudbrandsdal. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
støttet med å finansiere et blått skilt om Lilletinget, som ble avduket under åpningsdagen på
Youngstorget 4, hvor thranittbevegelsen holdt sitt 2. landsmøte. Alle medarrangører finansierte egne
arrangement så de totale kostnader, egeninnsats fra LO i Oslo og andre inklusiv, oversteg langt det
endelige regnskap, som har gått i balanse ved at LO har dekket et underskudd på litt over 22 000 kr.
Oppsummering og oppfølging
LO i Oslo og Marcus Thrane-komiteen har fått overveldende mange positive tilbakemeldinger på
Marcus Thrane-dagene, både fra folk som har deltatt i arrangementer eller bare lest om de gjennom
med pressedekningen. Marcus Thrane-dagene har satt spor i form av at det nå er satt opp tre blå skilt
knyttet til Marcus og Josephine Thrane og thranittbevegelsen rundt på bygninger i Oslo. I følge Oslo
Byes Vel er han den eneste person som har fått mer enn to skilt knyttet til sin virksomhet i Oslo. Det
siste ble satt opp på Frederiksborg på Bygdøy, hvor Thranittbevegelsen holdt sitt første landsmøte.
Etter jubileums-uken har det vært et eget møte om Marcus Thrane i Arbeidermuseet knyttet til at de
har fått ham med i sin permanente utstilling. Komitemedlemmer har holdt foredrag for AOFs
seniorgruppe og for Oslo Arbeiderparti i løpet av desember måned, og Kampen Historielag arrangerer
eget møte i mars 2018 om Marcus Thrane. Kulturutvalget og Marcus Thrane-komiteen har besluttet å
videreføre ringvirkningene fra Marcus Thrane-dagene i en eller annen form i løpet av høsten 2018.

Utvalgets øvrige arrangementer og aktiviteter i 2017.
Allsangkvelder
24. januar: «Yrkesfag den gang da – Hva nå?».
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Gjennom tidene har forskjellige yrkesgrupper og arbeidsfolk sunget om arbeid og slit, men også om
stolthet over utført arbeid og om samhold. Til kveldens tema hadde medlemmer av kulturutvalget
funnet fram en knippe sanger fra arbeiderbevegelsens rikholdige repertoar. Professor i historie ved
Oslo Universitet, Knut Kjeldstadli, fortalte om sangenes historiske og politiske bakgrunn, og Egil
Mongstad fra Byggfag deltok med et par utvalgte sanger.
Tom Willy Petterson, medlem av kulturutvalget og lærer i byggfag i videregående skole og barne- og
ungdomsarbeider Inger Sveen Skaug innledet om dagens situasjon for yrkesfagene og utfordringer de
står overfor.
30. april: «Ta sangen tilbake»
Tradisjonen tro arrangerte LO i Oslo allsang i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo.
kvelden før 1. mai. Leder av kulturutvalget, Bjørg Spillum, var konferansier og Knut Kjeldstadli
introduserte og knyttet sangene sammen. Egil Monstad og Trond Ydersbond ledet allsangen. Ingunn
Gjerstad, nestleder i Oslo/Akershus Handel og Kontor, holdt kveldens appell. Det var absolutt overfylt
på Kulturhuset. Det var ikke nok sitteplasser, så noen gikk forgjeves. Allsangen kvelden før dagen er
etter hvert blitt et kjent og fast innslag knyttet til feiringen av 1. mai og trekker så mange folk, så
utvalget må vurdere et større lokale i 2018.
Samarbeid med Arbeidermuseet.
6. april «Lyset fra øst». I anledning 100 årsjubileet for den russiske revolusjonen i 1917 arrangerte
LO i Oslo, Arbeidernes arkiv og bibliotek og Arbeidermuseet et møte i museet, hvor Historiker Eirik
Wig Sundvall var invitert til å holde foredrag om den russiske revolusjonens innvirkning i norsk
arbeiderbevegelse. Han snakket utfra boka han har skrevet om «Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets
tunge avskjed med Sovjetunionen, 1917–49» og viste bilder fra arbeiderparti-delegasjonens reise til
Sovjet sommeren 1920. I tillegg hadde professor i historie, Knut Kjeldstadli, funnet fram gamle
revolusjonære sanger som han fortalt om og som ble sunget i lag med et par forsangere fra Sosialistisk
kor i Oslo.
Byvandring 2017.
24. august var det byvandring på Steinhoggermuseet på Grorud, som holder til i en restaurert
arbeiderbolig som er representativ for 1920-tallets Groruddalen. Det er to bygninger som var ferdig
oppført i 1926 og opprinnelig inneholdt fire leiligheter i hver. Overingeniør, Kirsten Berrum, viste
rundt og fortalte om steinhoggervirksomheten i Groruddalen. Granitten fra Grorud var i sin tid
verdenskjent og historiene om steinhoggere på Grorud er mange og tradisjonene lange.
Teaterkveld
Utvalget tilbød forestillingen «1984 – to pluss to er fem» basert på George Orwells roman, på
Torshovteatret 24. november. På grunn av kort frist ved bestilling av billetter ble det liten tid til
annonseringen av arrangementet og til å finne en foredragsholder som kunne si noe om George
Orwells stykk. I stedet for utgifter til honorar ble det ble det derfor gitt rabatt på billettene til de 20
som deltok. De fikk også tilbud om å bli med ut å spise middag til selvkost før forestillingen.
Møte med LO-Kultur
LO etablerte LO Kultur etter kongressen i mai 2017, og utvalget inviterte LO-Kultur til sitt møte 7.
november for å bli informert om mandat og arbeidsområder for LO-Kultur. Førstesekretær Julie
Lødrup, ansvarlig for LO-kultur, innledet om LOs kulturutvalg og LO-kulturs ansvarsområder og
mandat. Det var enighet om et fremtidig samarbeid der dette er naturlig.
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Kulturutvalget har fått mange positive tilbakemeldinger fra folk som har deltatt på de forskjellige
arrangementene vi har gjennomført i perioden. Kulturutvalget vil trekke frem det gode samarbeide vi
har hatt med Arbeidermuseet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og andre, og vil følge opp dette i
neste periode.

Næringspolitisk utvalgs arbeid 2017
Utvalgets sammensetning pr. 31.12.2017
Leder: Petter Vellesen (FF)
Nestleder: Nils Daniel Harnæs (Fagforbundet)
Medlemmer:
Erik Hagen (NNN)
Jon S. Løken (Postkom)
Frank Lie (Postkom)
Linda Khalayli (NTL)
Jokke Fjelstad (HK)
Stig Roger Sjøenden (FF)

Rune Aasen (Fagforbundet)
Ove Engevik (FF)
Svein Frode Pettersbakken (FF)
Nils Bull.(NJF)
Marius Helgå (NTL)
Wiggo Vinje (NTF)

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, 23. januar, 1. mars, 26. april, 7. juni, 23. august, 10.
oktober og 8. november. På utvalgsmøtet 23. januar ble Petter Vellesen valgt som leder. Nils Daniel
Harnæs fortsatte som nestleder. 59 saker er behandlet i perioden.
Det har vært innledninger om aktuelle tema for utvalget på hvert møte i perioden. Mellom møtene
møttes leder, nestleder 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. Leder og utvalgsmedlemmer har
representert LO i Oslo på mange møter, seminarer og konferanser i perioden. Sekretariatet har i
samarbeid med utvalget besvart tre høringer og gitt andre innspill i aktuelle saker.
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
Eksterne innledere og innledere fra foreninger og forbund inviteres både for å orientere oss i aktuelle
saker og kunne motta våre innspill. Utvalget har ved behov kontakt med relevante bystyre- og
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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. Politikere
fra det rød/grønne byrådet inviteres til utvalget i aktuelle saker. 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
næringsvirksomhet, fritids- og kulturaktiviteter og gode bomiljøer må balansere. Utvalget er opptatt av
utviklingen på eiendoms, bolig- og leiemarkedet i Oslo, der politikernes vilje til omregulering av
områder stimulerer den pågående utflytting av industribedrifter.
Jernbanekampanjen 2017 – Sats på jernbane – nå eller aldri!
Utvalget mottok invitasjon fra Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) som ønsket et samarbeid om et
framstøt mot Stortinget våren 2017 i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP
2018-2029). BKA ønsket å samle støtte for å få utsatt vedtak i den eksisterende NTP, og for at det
skulle legges fram en helhetlig NTP som prioriterer moderne jernbaneløsninger over hele landet.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe der begge jernbaneforbundene, Verkstedarbeiderforeningen og leder
for Cargonets Personalforening Øst deltok. Nils Bull deltok fra LO i Oslo. LO i Oslo sluttet seg til
kampanjens plattform inn mot stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan. Utvalget skrev en
uttalelse til vedtak på LO i Oslos årsmøte om Nasjonal transportplan (NTP) og tog-satsing.
Støtte til Energiprosjekt i Østensjø bydel.
LO i Oslo mottok en forespørsel om å skrive et «Letter of Intent» som skulle vedlegges en søknad om
midler til «Horizon 2020» for energiprosjekt i Østensjø bydel fra Effektiv Energi AS. Prosjektet ble
støttet av bla.a. ENOVA. Brev til støtte for prosjektet ble sendt.

Utredning om boligpolitikk og fortetning i Oslo.
LO i Oslo engasjerte De Facto til en utredning om boligpolitikk. Da utredningen, «Boliger for alle –
Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet», forelå arrangerte utvalget et møte med Stein Stugu
som laget utredningen, Byutvikingsbyråd, Hanna Marcussen, og leder for leieboerforeningen, Lars Aasen.
Se under Innledninger på utvalgsmøter i perioden. Dette var også tema på et representantskapsmøte
høsten 2017.
Oslo havn.
Utvalget inviterte leder av havnestyret, Roger Schjerva, til å innlede på utvalgsmøtet i juni. Utvalget
diskuterte saken på flere møter og hadde forberedt spørsmål og saker de ønsket å ta opp med Schjerva.
Dette inkluderte også transportspørsmålene, avtaleforhold og den pågående havnekonflikten.
Møtet skulle også bidra til å opprette kontakt og kanaler for dialog ettersom våre kontakter med havna
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hadde vært dårligere enn de har brukt å være. Utvalgets medlemmer har i ettertid deltatt på møter om
Oslo havn. Se avsnittet Deltagelse/Representasjon 2017.
Alnabruterminalen
I juni ble Plan for politiets beredskapssenter lagt frem og viste at senteret skal legges på Taraldrud i Ski
og ikke på Alnabru. Dette betyr at Alnabruterminalen skal fortsette å være en post- og godsterminal. En
viktig seier for LO i Oslo.
Oppnevning til utvalgene 2018.
Utvalget skrev et eget skriv fra utvalget som ble vedlagt LO i Oslos standardbrev til fagforeningene
om oppnevning i neste periode.
Innledninger på utvalgsmøter i perioden
23. januar:
Jardar Andersen fra Transportøkonomisk institutt (TØI) innledet om «Miljøvennlig
varelevering/godstransport i Oslo».
1. mars:
Ingunn Gjerstad innledet om LO i Oslos arbeid med Klimavalgalliansen og Broen-samarbeidet som
har foregått siden 2013 og om planer framover.
26. april:
Lasse Skurtveit politisk sekretær, Fagforbundet Oslo, leder av Fagforbundet Teknisk fagforening Oslo,
Terje Strømsnes, og sekretær i Fagforbundet Oslo, Per Egil Johansen innledet om outsourcing av
bomringen, andre aktuelle outsourcinger i Oslo kommune, Veireno-saken og arbeidet med dette i
Fagforbundet. Anne Sandborg, hovedtillitsvalgt i Miljøetaten, møtte også.
7. juni:
Leder av havnestyret Roger Schjerva innledet om: «Havn i storby/Fjordby, Oslo havns videre planer
for å bidra til økning i godstrafikk på sjø og bane, hva skjer med landstrøm og fakta om trafikken av
personer og gods via havna o.a.»
23. august:
Kristian Mork, leder i avd. 10 i Fellesforbundet innledet om situasjonen i hotell- og restaurantbransjen
etter streiken i 2016.
10. oktober:
Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, Stein Stugu fra De Facto og Lars Aasen, Leieboerforeningen,
innledet om «En boligpolitikk for alle. Boligpolitikk og – planlegging i Oslo». Stein Stugu orienterte
om utredningen, «Boliger for alle – Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet.»
8. november:
Steinar Skjerdingstad, direktør eiendom og utvikling i Oslo sporveier, innledet om utfordringer med El
busser i Oslo og om at Trolley-busser og om at førerløse busser planlegges. Saker relatert til
innledningens tema vil bli tatt med inn i samarbeidet med byrådet.
Høringssvar/Innspill avgitt i perioden 1.januar til 31.desember 2017
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15. juni.: Ny kommuneplan (samfunnsdel med byutviklingsstrategi).
Hele høringsuttalelsen kan leses på LO i Oslos hjemmeside.

28. august: Gebyr på tunge lastebiler i Oslo.
Høringsuttalelsen kan leses på LO i Oslos hjemmeside.
8. november: T-banetunnel gjennom Oslo sentrum - Kunngjøring om oppstart av planarbeid og
offentlig ettersyn av planprogram.
Utvalget sendte følgende innspill til høringsuttalelsen: «Vi ber Ruter å ikke glemme alternativ C3 i
den videre utredningen. Alternativet innebærer tunnel mellom Tøyen, Olaf Ryes plass, Kuba og
Bislett, hvorav tre av områdene ikke allerede har t-bane-forbindelse. Dette ser også ut som en kortere
trasé enn en trasé i bue ned til Stortinget stasjon, som allerede har et veldig godt kollektivtilbud.»
Deltakelse/Representasjon 2017:
Jernbanekampanjen 2017
Erik Hagen deltok på frokostmøte 6. februar. Petter Vellesen og Ingunn Gjerstad deltok på
miniseminar 6. mars. Nils Bull deltok i arbeidsgruppe i Jernbanekampanjen 2017 invitert av
Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA).
Petter Vellesen deltok på møte i Fagopplæringsforum LO i Oslo 15. februar og 9. mars. Han skrev
også et innlegg om fagopplæring i «Bygningsarbeideren».
Petter Vellesen deltok på frokostseminar hos Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and
Social Research (CIENS) 1. mars.
Petter Vellesen deltok på innspillsmøte 8. mai om strategi for de studieforberedende
utdanningsprogrammene i videregående skole i Oslo.
Petter Vellesen deltok på møte på Rådhuset med Oslopolitikerne om Oslo havn den 3. mai.
Nils Daniel Harnæs deltok på NBBLs boligpolitiske konferanse 14. juni om bl.a. «eie til leie»,
studentboliger, regelverk for kjøp og finansiering av sekundærboliger og styrking av boligspareordning
for unge.
Jon Sigmund Løken deltok på seminar 7. november om byutvikling og bytransport - siste nytt fra
forskninga arrangert av Transportøkonomisk institutt.

Faglig solidaritetsutvalg 2017.
Styret opprettet Faglig solidaritetsutvalg i januar 2016 med representanter fra fagforeningene i
Oslo som skal kunne tre støttende til ved streiker og arbeidskonflikter. Utvalget skal i samråd
med fagforeningen(e) og forbundet som har streiken bidra med å skaffe streikevakter,
mobilisere til markeringer og spre informasjon. Utvalget har ingen faste møter, men møtes
etter behov slik at det i lengre perioder ikke er noen møter eller aktivitet mens det i andre
perioder kan være stor aktivitet med praktisk jobbing for å skaffe streikevakter, mobilisere til
streikearrangementer og informere i eget forbundsområde.

43

Sammensetning av utvalget etter styrebehandling 9. januar og 6. februar 2017:
Natalia Zubillaga (NTL)
Ulrich Vollmerhaus (SL)
Roy Pedersen (FF)
Janne J. L. Håkonsen (NLF)
Janne Hegna (HK)
Tolleiv Berg (NNN)
Morten Svendsen (EL og IT)
Yanni Vikan (NTL)
Terje Fjellum (FF)
Boye Ullmann (FF)
Line Steinseth (NLF)
Kjetil Dahl (NTF)

Familie- og likestillingspolitisk utvalg
Det er ett felles utvalg for Oslo og Akershus.
Leder:
Nestleder:

Inger Helene Vaaten (Handel og Kontor)
Gunnar Holm (LO Øvre / Fellesforbundet)

Medlemmer:
Runa Bolstad Laume (Handel og Kontor)
Trine Posaas Nilsen (Fagforbundet)

Ellen Møller (Skolenes landsforbund Oslo)
Linn Andersen (Handel og Kontor)

Utvalget har hatt sju møter. I tillegg til kontinuerlig arbeid med «Flerkulturelt møtested for kvinner»
og «Nettverk for jenter i teknikk og håndtverk» har utvalget prioritert arbeidet med planlegging og
gjennomføring av Oslo Pride. Se eget punkt om dette.
Det er 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 og sommeravslutning på Norsk Folkemuseum, med nærmere 40 deltakere.
Distriktskontoret deltar på alle møtene.
Det er gjennomført fem møter for Jenter i teknikk og håndtverk dette året. Det møter opp ca. 5 til 10
personer på møtene hver gang. Nettverket har aktuelle temaer på dagsorden. En fra familie og
likestillingspolitisk utvalg deltar på alle møtene.
I samarbeid med distriktskontoret arrangerte utvalget en svært vellykket halvdagskonferanse om
trakassering/seksuell trakassering med innledere fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

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
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, egne T-skjorter produsert for anledningen og deltakelsen i LO-seksjonen har aldri vært
større.
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Standen var veldig godt besøkt, det var god stemning og mange positive tilbakemeldinger, i tillegg til
noen nye LO-medlemmer.

Ungdomsutvalget
Det er ett felles ungdomsutvalg for Oslo og Akershus. Ungdomsutvalget pr. 31.12.2017 besto av 26
representanter fra 15 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 32 personer, inkludert varaer og ungdomssekretærene. Maylén Mago
Pedersen fra NTL har vært leder av utvalget. Leder av utvalget har også vært ungdomsutvalgets
representant i styret for LO i Oslo. Det har i 2017 vært avholdt ni ordinære utvalgsmøter, i tillegg til
møter i de forskjellige arbeidsgruppene. Ungdomsutvalget var også på hyttetur 21.-23. april for å
utarbeide en handlingsplan.

1. mai-arrangementet
Ungdomsutvalget arrangerte, sammen med Solidaritetsungdommen, en stand på Youngstorget 1. mai,
med salg av brus, sjokolade, popcorn og sukkerspinn med frivillig betaling uavkortet til Norsk
Folkehjelps 1. maiaksjon. 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.

LOs sommerpatrulje
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26, 27 og 28. Patruljen hadde ca. 82
deltakere. Det ble gjennomført 1745 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 sine områder. Besøk i Asker og Bærum ble organisert av ungdomssekretærene på distriktskontoret.
Distriktskontoret ansatte i perioden Maren Holthe Hedne for å gjennomføre sommerpatruljen på en
god måte. Det ble holdt tre ordinære kurs: 06., 10., og 21. juni, hvor to var kveldskurs og ett helgekurs,
i tillegg ble det holdt et kurs for viderekomne patruljedeltakere. I forbindelse med sommerpatruljen
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. Årsaken er sannsynligvis at flere forbund
har direkte kontakt med faglærere innenfor sitt fagområde og blir invitert på skolebesøk. Vi tar også på
oss «oppdrag» fra LO sentralt, som får besøk fra skoler også utenfor Oslo/Akershus. Vi har besøkt ca
35 klasser og holdt rettigheter og plikter-innlegg for ca. 800 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.

Samarbeid med andre organisasjoner
Ungdomssekretærene får henvendelser fra NAV og andre bydelstiltak om skolering av ungdom, og vi
har nådd ca. 230 unge arbeidssøkende og lærlinger. 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 enn tidligere, og
ungdomssekretærene har holdt flere innledninger på temakvelder. 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. Det er to universitet og en rekke offentlige
og private høyskoler med mange utdanningssteder i Oslo og Akershus.
Retningslinjer for leie av standplass på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 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, der det er vanskeligere å få standplass de to første ukene ved studiestart, men dette løste vi ved
å søke bydelen om tillatelse til å ha stand utenfor «hovedinngangen» til høgskolen. I år fikk vi derimot
ikke tillatelse av bydelen og ble tvunget til å gjennomføre en "ambulerende" stand hvor vi gikk rundt i
området for å få delt ut informasjon til studentene.
Under studiestart står vi på stand hver dag i tre uker, og resten av året har vi stand omtrent en gang i
uken. I 2017 ble studiestart noe avkortet av valgkampen og stemmerettspatruljen, men pga tidlig start
for noen av studentene fikk vi likevel tre uker med intensiv studentservice. For å fange studentenes
oppmerksomhet har vi ulike aktiviteter, som å dele ut gaveposer, grille, steke vafler og ha quiz med
fine premier.

LOs stemmerettspatrulje
I forbindelse med valgkampen arrangerte ungdommen stemmerettspatrulje i Oslo og Akershus de siste
to ukene av forhåndsstemmingen. Det ble gjennomført aktivitet åtte dager og fire kvelder.

Marcus Thrane-dagene
I forbindelse med Marcus Thrane-dagene arrangerte ungdomsutvalget en meget vellykket quiz på
Konrad-Folkets Hus. Det deltok ti fornøyde quizlag.

Nissepatrulje
I uke 50 hadde vi nissepatrulje hvor vi besøkte forskjellige bedrifter i Oslo og Akershus. Vi delte ut
3000 godteriposer og julekort. På grunn av sykdom sitter vi igjen med 1000 godteposer fra Øvre
Romerike i år.

Uttalelser vedtatt i LO i Oslo 2017
LO i Oslos årsmøte ønsker en helhetlig Nasjonal Transportplan som prioriterer
jernbaneløsninger landet rundt og høyhastighetstog foran økt fly- og veitrafikk!
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 27. mars 2017
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På samme måte som veksten i persontrafikken inn til byene våre skal vere kollektivt, sykkel og gange
– må vi også ta flere av luftreisene mellom storbyene våre ned på skinnegangen. Da må vi satse på
høyhastighetstog, med ”stor” InterCity som første steg.
LO i Oslo frykter at vedtatte mål om utslipp fra transportsektoren (halvering innen 2030 og være
klimanøytral innen 2050), ikke oppnås. Hovedtrekkene i NTP er til hinder for en nødvendig og
storstilt satsing på jernbaneutbygging i all overskuelig framtid. Vi ber derfor om en helhetlig NTP som
prioriterer mod erne jernbaneløsninger over hele landet.
Vi blir flere som reiser og handler mer. Langtransport med lastebil og persontrafikk med fly er økende.
En av målsettingene er at mest mulig gods skal overføres fra vei til bane. I praksis, med Nye Veier AS,
legger planen opp til at det blir firefelts motorveier mellom de største byene, side om side med
jernbane.
I dag er snittfarten på Dovrebana og Bergensbanen mellom 80 og 90 km per time. Hvis vi bygger
baner med standard for minst 250 km/t blir jernbane et lettere valg. Klarer vi å holde skinnegangen
åpen både sommer og vinter ved bedre rassikring og jevnt vedlikehold kunne vi flytte gods og folk fra
vei til bane.
Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. En ny rullebane gir økning i flytrafikken
som gir økte klimagassutslipp, stikk i strid med det Paris-avtalen forplikter oss til. I tillegg vil en 3.
rullebane gi mer støy, ødelegge store arealer med veldig god matjord.
LO i Oslo mener at en ny 3. rullebane er et skritt i helt feil retning. Stortinget må ikke gi Avinor
fullmakt til å gå i gang med en tredje rullebane.
Vårt ansvar er å kutte utslipp og dempe veksten i flytrafikken – og på sikt redusere den ved å satse på
høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge, Stockholm og København. Det er det samme
transportbehovet som skal betjenes og i et klima, miljø og sysselsettingsperspektiv er toget klart det
beste alternativet. Bygges en tredje rullebane tas trafikkgrunnlaget bort for høyhastighetstog.

Uregulert koblingsvirksomhet (delingsøkonomi) gir økt sosial dumping.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 27. mars 2017.
Flertallet i utvalget som har sett på koblingsvirksomheten (delingsøkonomien) går inn for å legalisere
denne slik også EU-kommisjonen, Høyre/Frp-regjeringen og arbeidsgiverorganisasjoner ønsker. Uber
er medlem av NHO selv om de driver ulovlig. Høyresida bidrar til å legalisere det opprinnelig ulovlige
ved selv å gjøre det lovlig.

I følge FAFO utgjør koblingsøkonomien 500 millioner årlig. I den grad den kan beregnes, forventes
omfanget av denne virksomheten å øke til 42 milliarder i 2025. Veksten vil være avhengig av
eventuelle reguleringer og hvor mange som blir arbeidsløse.
Eierne bak UberPop m.fl. som tjener gode penger på transport betrakter seg ikke som arbeidsgivere og
er uten ansvar for lønn, feriepenger, sykepenger, yrkesskade, pensjon og helse, miljø og sikkerhet.
Dagens ansvarsforhold for innbetaling av skatt, moms og arbeidsgiveravgift, som er helt nødvendige
inntekter for å opprettholde velferdsstaten, er helt uklart.
I det nyliberale systemet er det et hovedpoeng at arbeidsfolk skal konkurrere med hverandre på lønnsog arbeidsvilkår. Utvalgets flertall går derfor inn for å legalisere dagens pirat-taxi-virksomhet med
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begrunnelsen at drosjenæringen trenger konkurranse. Mindretallet, først og fremst LOs representant
Trude Tinnlund, er uenig og vil opprettholde drosjenæringen som en del av kollektivtilbudet og utrede
koblingsøkonomiens konsekvenser for arbeidstakerbegrepet, pensjon- og trygdeordninger og HMS for
de selvstendige næringsdrivende (tjenestetilbyderne) som er involvert i denne virksomheten.
LO i Oslo mener at inntil dette er avklart og tilfredsstillende løst må pirattaxi i alle former forbys.
Innholdet i virksomheten endrer seg ikke selv om den foregår via en app. Dette står ikke i motstrid til
eventuelt å omorganisere drosjenæringen i egne selskaper som kan sikre ansattes lønns- og
arbeidsvilkår, jf. organiseringen av næringen i Trondheim.
Et flertall i utvalget går inn for at tjenestetilbyderne som selvstendige skal ha rett til kollektive
forhandlinger med driverne. Det må anses som illusorisk. Ingen arbeidsgiverorganisasjon i Norden har
så langt ønsket at dette skjer. Styrkeforholdet mellom en tjenestetilbyder og en driver er også slik at
det er usannsynlig at førstnevnte vil gå til søksmål for lovbrudd mot sistnevnte.
Omfanget av Airbnb anses å være relativt omfattende i de større byene og økende. Utvalgets flertall,
inkludert LOs representant, går inn for at virksomheten reguleres og skattlegges for inntekter over
10.000 kroner.
Omfanget av Airbnb i Oslo er nå så stort at det bidrar til å drive boligprisene oppover. LO i Oslo
mener at dagens Airbnb må styres og skattlegges slik at virksomheten ikke utkonkurrerer den
organiserte hotell- og overnattingsvirksomheten. Generelt utgjør digitalisering og robotisering en
trussel mot en betydelig del av dagens arbeidsplasser.
Fagbevegelsen er ikke imot ny teknologi, men vi skal være med å bestemme bruken og hvordan den
skal innføres.
Økt produktivitet kan bidra til bedre lønns- og arbeidsvilkår, gitt at fagbevegelsen får igjennom krav til
alternative arbeidsplasser og andre offensive krav.
Dagens koblingsøkonomi vil ikke fremme produktivitet og ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Tvert om,
den vil forsterke arbeidskraften (tjenestetilbyderne) som vare, hemme produktivitet og gi økt sosial
dumping og fattigdom.
I etterkant av utvalgets innstilling har LO, YS, Unio og Akademikerne gått ut med et ønske om
trepartssamarbeid for å møte problemer med koblingsøkonomien. LO i Oslo er
for trepartsforhandlinger, men vil understreke at det er illusorisk å få til samarbeid om løsninger til
fordel for oss, når både dagens regjering og arbeidsgiverne vil ha flertallets hovedkonklusjon som går
imot fagbevegelsens standpunkter. Fagbevegelsens hovedoppgave må være å stille klare krav og
mobilisere et politisk flertall for disse.

Nei til utflytting av statlige arbeidsplasser.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 27. mars 2017.
Regjeringa har i Stortingsmelding nr.18 (2016-2017) om bærekraftige byer og sterke distrikt, kommet
med en dårlig plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, etter en avtale med Venstre i Stortinget.
Det er allerede en betydelig spredning av statlige arbeidsplasser, og flere byer har en større relativ
andel statlige arbeidsplasser enn hovedstaden. Flytting skaper ingen nye og bidrar dessuten til
miljøforverring grunnet økt reisevirksomhet.
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LO i Oslo krever at spredning av statlige arbeidsplasser må skje gjennom nyetableringer og vekst i
eksisterende institusjoner. Det går utover brukerne når fagkompetanse og historisk kunnskap
forsvinner ved flytting av eksisterende fagmiljøer.
I 2003 ble syv statlige virksomheter bestemt flyttet ut av Oslo. En evaluering av denne flyttesjauen
konkluderte med at;
• 75 til 90 prosent av de ansatte ikke flyttet med
• viktige samfunnsoppgaver ble svekket i en treårsperiode
• utflyttingen ga ikke økt tilflytting til de nye stedene, positive regionøkonomiske ringvirkninger,
bedre kunnskapsmiljø eller bedre tjenester til brukerne
Vi synes det er direkte uansvarlig at regjeringa med denne kunnskapen likevel vil røske opp i solide og
viktige fagmiljø. De store belastningene for alle de berørte arbeidstakere og deres familier kan ikke
forsvare de distriktspolitiske virkemidlene.

Skjerp kampen for kollektiv styring av arbeidstida.
Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 27. mars 2017.
Lønn, faste ansettelser og kontroll over arbeidstid er de viktigste pilarene for fagbevegelsens makt.
Uten kontroll på arbeidstiden og faste ansettelser svekkes lønnskampen.
Ved forverringene av Arbeidsmiljøloven har H/Frp-regjeringa med støtte fra KrF og Venstre spesielt
svekket den kollektive styringen av arbeidstida. Samtidig hevder arbeidsgiversiden at det må jobbes
lengere dager, og krever mer fleksibilitet i arbeidsgivers favør når det gjelder fastsettelse av
arbeidstiden, mindre hviletid mellom arbeidsøkter, mer gjennomsnittsberegning og utvide grensene for
overtidsarbeid og mer kvelds- og søndagsarbeid. Gjennomføres Arbeidstidsutvalgets innstilling vil
skift og turnus kunne bestemmes av arbeidsgiver og søndagsarbeid kunne avtales individuelt.
Hittil har fagbevegelsen fokusert mest på faste ansettelser og kampen mot bemanningsbyrå. Dette må
fortsette, men uten å miste fokuset på kravet om regulert arbeidstid.
LO i Oslo krever at arbeidsmiljøloven styrkes og at vi får tilbake lovbestemmelser som de var før
1.juli 2015. Vi vil derfor advare mot at det opprettes partssammensatte utvalg om arbeidstid og andre
bestemmelser som er forverret i Arbeidsmiljøloven. Vårt mål er å styrke og få tilbake loven slik den
var før 1. juli 2015.
Vi krever rett til heltid, og styrking av tillitsvalgtes kontroll også over turnusfastsettelse.
Arbeidstidsutvalgets forslag må avvises. Og vi krever en tariffestet arbeidstidsreform.
Normalarbeidsdagen må opprettholdes som ramme for organisering av arbeidslivet og må fortsatt være
grunnlaget for fastsetting av arbeidstid. Samtidig vil en arbeidstidsreform med mål om en redusering
av arbeidstiden, der en andel av verdiskapningen tas ut i form av mer fritid, være en viktig sosial
reform. Redusert arbeidstid vil bidra til at flere kommer i arbeid gjennom deling av arbeidet, og et mer
inkluderende arbeidsliv. Tidsklemme og dobbeltarbeid fører til at mange må jobbe deltid framfor
heltid. Kortere arbeidstid vil bidra til at flere kan jobbe heltid, noe som vil bidra til økt likestilling og
bedre pensjonsopptjening.
Ytterligere reduksjon av arbeidstiden må bli et kollektivt gode, og må tariffestes. Arbeidstid skal være
forhandlingsgjenstand mellom partene i arbeidslivet. Kun slik vil en arbeidstidsreform fortsatt sikre de
lavlønte økt kjøpekraft, og at ingen går ned i lønn. Fagbevegelsen må gå inn for en gradvis reduksjon
av arbeidstiden inntil 6 timers dag er nådd. Dette må iverksettes ved å prioritere kravet om en halv
time kortere daglig arbeidstid i tariffoppgjørene.
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Oslobudsjettet er et taktskifte med milliarder til fellesskapsløsninger.
Behandlet på LO i Oslos representantskapsmøte 2. oktober 2017 og endelig vedtatt av LO i Oslos
styre 9. oktober 2017.
AP, SV og MDG i byråd med støtte av Rødt er på rett vei. Vi oppfordrer bystyreflertallet til økt
innsats for å synliggjøre politikken som et alternativ til den borgerlige blokken og til fortsatt å finne
løsninger som sikrer og forsterker rødgrønt bystyreflertall.
LO i Oslo er glad for at Madserud sykehjem drives med kommunens egne ansatte og at
avfallhåndteringen igjen er på kommunale hender. Vi støtter oppkjøpet av Hafslund. Vi har positive
forventninger til oslomodellen for et mer seriøst arbeidsliv. Vi støtter at nye velferdsprofitører ikke
skal slippe til i barnehagene. Og vi er for eiendomsskatten. Ingen av disse reformene ville blitt innført
med et borgerlig flertall.
Selv om kommunen har stor gjeld synes det å være trygg økonomistyring. Det foreslås likevel kutt i
bydelsoverføringer og det kompenseres ikke full ut for befolkningsveksten. Uten eiendomsskatt ville
det vært fortsatt generell innstrammingspolitikk. Eiendomsskatt bidrar til rettferdig fordeling. Sosialt
urettferdige utslag kan rettes opp ved lovendring fra regjering og storting. Selv om eiendomsskatten
gir mer enn planlagt antas heving av bunnfradraget å redusere kommunens inntekter med 160
millioner. De foreslåtte kuttene for bydelene, kunnskap og oppvekst utgjør rundt en tredjedel av dette
beløpet. Det er viktigere å unngå disse kuttene enn at eiendomsskatten reduseres. Vi oppfordrer
bystyreflertallets partier til et mer offensivt forsvar av eiendomsskatten.
Hovedutfordringen er ikke boligskatten, men boligprisen som ligger skyhøyt over byer og tettsteder
ellers i landet. Allerede kommer signaler om redusert boligbygging fordi prisene flater ut og går litt
ned. Vi er enig i byrådserklæringen om at Oslo «ikke skal bli en by hvor kun de med sterkest økonomi
har råd til å bo». Boligbyggingen kan ikke kun være markedsstyrt. Vi støtter bystyrets vedtak om «en
høy andel av ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt» og krever at dette blir en viktig del
av byrådets boligpolitikk. Vi støtter byrådets rehabilitering av kommunens egne boliger og at uttak av
utbytte reduseres. Målet må være null utbytte, spesielt så lenge det finnes et etterslep på vedlikehold.
LO i Oslo støtter tidligere vedtak om at kommunen skal praktisere faste ansettelser og vil innføre en
heltidskultur. Vi oppfordrer til å synliggjøre resultatene. Arbeidet med å redusere konsulentbruken må
fortsette. Vi er for innføring av tillitsreform som et alternativ til bestiller/utførermodellen og
stoppeklokkeomsorg. Gjennomføres dette gir det en annen ledelseskultur enn den de borgerlige sto
for. Vi oppfordrer byrådet til å intensivere reformen og klargjøre tillitsbasert ledelse, spesielt overfor
byrådsavdelinger, etater og bydelsadministrasjoner. Budsjettets områdesatsing støttes. Det samme
gjelder utbygging av barnehager og skoler uten velferdsprofitører. Selv om det er enkelte skolekutt, er
full kompensasjon for elevtallsveksten bra. Vi er for at gratis aktivitetsskole (AKS) utvides til 67 av
106 skoler. Vårt mål er at en gratis aktivitetsskoleordning gjøres gjeldende for hele Oslo. Vi støtter
byrådets målsetting om at en av tre som begynner på videregående skole skal ta yrkesfag.
Opplæringskontoret må påse at lærlingene får både den opplæringen og de rettighetene man har krav
på. Kommunen må selv ta inn lærlinger i langt større omfang enn i dag og ansette disse når fagprøven
er avlagt.
Vi ser økningen i antall barnehageplasser, arbeidet med å rekruttere barn til barnehagene og utvidelse
av gratis kjernetid som spesielt viktig. Det er også bra at bemanningsnormen som det borgerlige
byrådet sa opp er gjeninnført. Satsing på barnehager og AKS har stor betydning for å sikre like
muligheter og hindre senere frafall i videregående skole. Vi er imot bruk av velferdsprofitører innen
barnevern og tjenester til personer med utviklingshemming. Vi er glad for at kommunen vant
rettssaken om at anbud på plasser i barnevernsinstitusjoner kan forbeholdes ideelle organisasjoner.
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Det borgerlige byrådet gjennomførte massive kutt i eldreomsorgen. Vi støtter derfor forbedringer
innen helse og eldreomsorg, med nye stillinger, nye veier i eldreomsorgen og økt bemanning i
kommunale sykehjem. Det samme gjelder hjemmetjenestene, noe som gir flere eldre muligheten til å
bo hjemme lenger. Det må være plass til både helsefagarbeidere, sykepleiere og andre i satsingen på
helse og eldreomsorg. Vi advarer mot at satsing på barnehager og eldreomsorg kan svekkes dersom de
forslåtte bydelsrammene blir vedtatt. Det er en lang vei fram til en verdig eldreomsorg.
LO i Oslo er for byrådets ambisiøse klimamål. Vi støtter satsing på kollektivtrafikk og vi er enige i
byrådets forslag til å holde billettprisene nede. Vi er for utbygging av sykkelveier og aksepterer
veiprising og ny sats for beboerparkering. Vi er med på et bilfritt sentrum, men krever at næringslivets
behov for leveranser og service blir ivaretatt. LO i Oslo ser behovet for bompengeomleggingen, men
beklager at det i enkelttilfeller rammer sosialt skjevt. Oslos innbyggere må opplyses om at endringene
er et resultat av Oslopakke 3 og har tverrpolitisk støtte, inkludert Frp. Mange arbeidsreisene fikk
endret reisevei da store bedrifter har flyttet til nabokommuner. Dette gjelder for eksempel Arcus,
Ringnes og Posten. Byrådet må ta initiativ til at det sikres et reelt kollektivtilbud slik at de kan reise
bilfritt. Vi krever at byrådet gjennomfører bilrestriksjoner i dialog med beboerne i berørte områder.
Det må undersøkes hvorvidt veistengninger reduserer bilbruken og ikke kun endrer kjøremønster med
økt utslipp til følge. Uansett er det avgjørende at et godt kollektivtilbud finnes der bilene holdes borte.
Vi støtter byrådets forslag om et nytt bad på Tøyen og ny sklie i Frognerbadet. Tilgang til bad og
andre aktivitetsområder som ivaretar folkehelseperspektivet er viktig. Økte idrettsbevilgninger,
spesielt til breddeidretten, ønskes velkommen.
Høyre, Venstre, KrF og Frp er negative til det framlagte budsjettet. De borgerlige må opplyse Oslos
innbyggere om hvor det skal kuttes, hvis man vil redusere nye låneopptak og ikke vil ha
eiendomsskatt. Både kommentarene og det framlagte budsjettet viser at et klart alternativ til
høyrepolitikk er mulig. LO i Oslo vil støtte byrådet og bystyreflertallet ved å synliggjøre disse
forskjellene.

Støtt de ansattes lønnskamp i Kaefer Energy.
Vedtatt på LO i Oslos styre 9. oktober 2017.
Styret i LO i Oslo støtter de Kaefer-ansattes kamp for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Etter at et
massivt flertall to ganger har stemt ned et dårlig lønnstilbud fra ledelsen, har de ansatte siden slutten
av august gjennomført en lovlig temporeduksjon for å oppnå en rettferdig avtale.
I stedet for å vise forhandlingsvilje benytter bedriftsledelsen innleid arbeidskraft for å undergrave egne
ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsgivers opptreden endrer styrkeforholdet i lokale forhandlinger
i vår disfavør og bidrar til stagnasjon for lønnsdannelsen innen frontfaget.
Konflikten i Kaefer Energy for en rettferdig lokal avtale er viktig for alle fagorganiserte. Styret i LO i
Oslo oppfordrer til å gi de ansatte all mulig støtte. Send støtteuttalelse til klubben.kaefer@gmail.com.
Send økonomisk støtte til konto 3201 50 21380 eller via Vipps 127040. Ytterligere informasjonen
finnes på http://kaefer.isoalliansen.no/#home.

Fortsatt borgerlig regjering må møtes av en mer offensiv fagbevegelse.
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 30. oktober 2017.
Stortingsvalget ga dessverre et borgerlig flertall. Oslos valgresultat ga heldigvis et rødgrønt flertall.
Arbeiderpartiet fikk et bedre resultat enn landsgjennomsnittet. Sosialistisk Venstreparti gikk klart fram
i Oslo og Senterpartiet litt. Rødt kom inn på Stortinget for første gang. MDG gjorde også et bra valg
og beholdt sitt mandat i Oslo.
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LO i Oslo tar dette til inntekt for vår valgkampstrategi. Vi oppfordret til å aktivt velge side framfor
kun å bruke stemmeretten. Vi krevde nytt flertall og ny politikk framfor kun å kreve ny regjering. Og
vi oppfordret til å stemme på ett av fire partier framfor kun å støtte ett. Dette gjorde vi også ut fra
positive erfaringer med Oslos nåværende byråd og bystyreflertall.
LO i Oslos hovedoppgave er å bekjempe en usosial høyrepolitikk. Utviklingen har gått i feil retning
med skattelette til de rike, reversering av arbeidstakerrettigheter og svekking av velferdsordninger som
ledighets- og uføretrygd. Landet sentraliseres og legges til rette for økt konkurranseutsetting og
privatisering, samtidig som om at markedet alene får ansvaret for å redusere ledigheten og skaffe nye
klimajobber.
Denne politikken har fått flertall med støtte fra Venstre og KrF. Det var derfor viktig at LOs leder
under valgkampen avviste et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Venstre. Høyrepolitikken får støtte
fra toneangivende arbeidsgivergiverorganisasjoner og deler av media. Et eksempel er at Virke i
valgkampen advarte mot å rette opp forverringer av arbeidsmiljøloven. Et annet er NHO-direktørens
utsagn om at bruk av ordet profitør kun passer på krigsprofitører, samt nok en gang å gjenta kravet om
fjerning av formueskatten.
Valgresultatet var ikke et rop om mer høyrepolitikk. Likevel vil retningen være den samme, om enn
med en svekket borgerlig regjering. Faglige rettigheter knyttet til faste ansettelser og regulert
arbeidstid blir truet. Presset kan øke for mer søndagsåpne butikker. Pensjonsreform i offentlig sektor,
AFP, jernbanereform, salg av arvesølv og usikkerhet rundt sykelønnsordningen er også saker der en
borgerlig regjering og fagbevegelse fort kommer på kollisjonskurs.
Fagbevegelsens hovedutfordring framover er at en borgerlig regjering, aggressive
arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidsgivere som i praksis ser på våre tariffavtaler og
velferdsordninger som trusler mot konkurranseevnen. Konkurranseutsetting og privatisering, sosial
dumping, bemanningsbransjen og EØS-avtalen brukes derfor for å undergrave lov- og avtaleverk.
Fagbevegelsen begår en stor feil dersom man fortsatt fokuserer på at det kun er en borgerlig regjering
som hindrer ordnede lønns- og arbeidsvilkår.
Arbeiderpartiet står seg best ved å samarbeide med venstresida. Fortsatt tilpasning til en nyliberal
politikk vil bevege partiet til å gå inn for noe av det som Høyre og Frp prinsipielt er for. Egne
standpunkter og viktige forskjeller mellom Arbeiderpartiet og de borgerlige må partiet klargjøre og
synliggjøre. Et eksempel er valgkampens viktige skatteutspill der mange ikke fikk med seg at økt skatt
kun skulle gjelde for inntekter over 600.000 kroner. Arbeiderpartiet har flere forslag som vil styrke
fagbevegelsen. Likevel har partiet et uavklart forhold til forverringen av arbeidstids-bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven, pensjon og profitt i velferden, for å nevne noen. Den landsomfattende politiske
streiken 28. januar 2015, for å forsvare arbeidsmiljøloven, aktiviserte titusener. Mobiliseringen bidro
til et godt kommunevalg for de rødgrønne partiene. Senere valgte LO og øvrig fagbevegelse å innta en
mer passiv holdning framfor å være politiske pådrivere. Sånn kan det ikke fortsette hvis målet er å
vinne et politisk flertall for en annen politikk og få til en styrking av lov- og avtaleverk som bidrar til
rekruttering og tariffavtaler.
Vi må forberede medlemmene på å stå imot politiske angrep fra en borgerlig regjering og
arbeidsgivernes undergraving av tariffavtalene. Dette krever at vi offensivt fremmer våre løsninger
både som politiske krav og i tariffoppgjør. Vi må bidra til politiske og faglige allianser samt aktivisere
medlemmene for å vinne flertall for våre krav. LO i Oslo har dette som utgangspunkt i forberedelsene
til kommunevalget i 2019 og vil aktivt arbeide for at et rødgrønt osloflertall blir gjenvalgt.
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Sats på ikke-kommersiell boligbygging.
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 27. november 2017.
Et sted å bo er et grunnleggende menneskelig behov og boliger kan derfor ikke være en vare som alt
annet. Når markedet styrer alt er det profitten som går foran behovet. Både tomteeiere og utbyggere
har i flere år tjent gode penger på dagens boligpolitikk. Vi må bygge mer, men ikke ved å forsterke
den klassedelte byen.
Oslos boligpriser ligger langt over resten av landet og med store prisforskjeller mellom øst og vest.
Selv om boligprisene nå ser ut til å falle litt vil en videreføring av dagens boligpolitikk føre til at folk
med vanlig inntekt ikke har råd til å bo i store deler av Oslo. Fortsatt vil det gi enorm profitt å få
tillatelse til å bygge ut store deler av byen.
Oslos boligutfordringer er så spesielle at det krever nytenkning og innsats fra det rødgrønne
bystyreflertallet. Skal byen ha et boligmangfold kan ikke alle eie sin egen bolig basert på markedspris.
Det må utvikles et ikke-kommersielt bo- og leiemarked.
Oslos boligmasse består av rundt 15 prosent sekundærboliger. Det kommersielle leiemarkedet er ute
av kontroll. Dels grunnet uryddige kontraktsforhold og dels ved at leiligheter omgjøres til hybler der
utsatte grupper utnyttes.
Regjering og storting må iverksette bygging av flere studentboliger. Skattefordelen med utleie av
sekundærboliger må skjerpes slik at kortidsutleie, som Airbnb og tilsvarende begrenses. Airbnb-utleie
må uansett reguleres og skattlegges. Dette både for å hindre at virksomheten bidrar til å skru opp
boligprisene og for å sikre en fortsatt organisert overnattingsbransje.
Staten må legge til rette for at kommunale boligselskaper erverver tomter og oppfører boliger til
selvkost. Husbanken må gjenreise slik den en gang var ment og få en sentral rolle som støttespiller for
en slik utvikling. Stortingsflertallet må stanse spekulanters oppkjøp av borettslagsleiligheter for å
omgjøre dem til hybler.
Oslos rødgrønne har i sin byrådserklæring gått inn for «at det skal være variasjon i boligtyper og
størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen». Nylig gikk bystyreflertallet
inn for en «høy andel av ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt», ved fortetting i
eksisterende boligområder. Vi støtter hensiktserklæringene.
Oslo kommune øker innsatsen for oppussing av egne utleieboliger. Likevel tas det fortsatt utbytte av
de samme leiegårdene. Målet må være null utbytte, spesielt så lenge det finnes et etterslep på
vedlikehold. Gjengs leie må erstattes av kostnadsbasert leie inkludert inndekning for at boligen skal
vedlikeholdes. Samtidig må beboernes medinnflytelse og egenansvar for bosituasjonen sikres og økes
ved at beboere i kommunale leiegårder velger egne styrer. Tilskuddet til Leieboerforeningens
organisering av dette må økes. Ved salg av kommunale leiegårder må kommunen legge til rette for
beboernes bruk av forkjøpsretten. Det samme gjelder en rettferdig ordning fra leie til eie av leiligheter.
Ved utbygging må en betydelig del av boligene selges eller leies ut under markedspris. Dette må sikres
i utbyggingsavtaler og ved områderegulering. Før det bygges må det avklares hvem det skal bygges
for og hvordan en sosial målsetting skal nås.
Omsetningen må skje vi borettslag eller ideelle stiftelser slik at penger under bordet ikke gjentas. På
den måten vil boliger til markedspris bidra til ikke-kommersielle boliger. Slike utbyggingsavtaler har
vært praktisert som finansiering av Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen og ved finansiering av
Telenor Arena. På samme måte kan også borettslag og/eller utleieboliger finansieres.

53

Oslos rødgrønne må om nødvendig bruke tilgjengelige virkemidler som forkjøpsrett og ekspropriasjon
samt utbygging i egen regi. I tillegg er det god byutvikling og forebyggende folkehelsepolitikk å
utvikle bomiljøer der ulike generasjoner og enslige møtes også ved at det innen et område legges opp
til boenheter av ulik størrelse og pris.
Det trengs realistiske forslag som kan omfordele deler av profitten for å gjenreise sosial
boligbygging i ei ny tid. LO i Oslo krever i inneværende bystyreperiode:
• Kommunen må iverksette prøveprosjekter med ikke-kommersiell boligbygging
• Plan- og bygningsetaten (PBE) må få tilsynsansvaret for at Husleieloven følges.
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