LO i Oslos
VEDTEKTER
Vedtatt av LOs sekretariat 29.09.1997
med senere endringer gjeldende fra 26.04.1999, 01.04.2001, 01.07.2003, 14.04.2008 og 14.03.2016

§1
MEDLEMSKAP
LOs lokalorganisasjon i Oslo (LO-avdelingen), LO i Oslo, er en sammenslutning av alle LO
forbundenes avdelinger i Oslo og er et organ for Landsorganisasjonen i Norge.
Alle avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor LO i Oslos geografiske virkeområde skal stå
som medlemmer. LOs sekretariat kan i spesielle tilfeller gjøre unntak, for enkelte forbund
eller enkelte avdelinger.
LO i Oslos virkeområde fastsettes i samråd med LOs sekretariat.

§2
FORMÅL
I samsvar med Landsorganisasjonens vedtekter skal LO i Oslo:


arbeide for at forbundenes avdelinger i Oslo samordner sin faglige og politiske
virksomhet, for på den måten ved gjensidig solidarisk samvirke skape enhet i arbeidet for
å fremme og samordne økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.



i samarbeid med AOF-organisasjonen drive planmessig studie- og opplysningsarbeid ut
fra de målsettinger og handlingsplaner som er trukket opp av kongressen,
representantskapet og sekretariatet og om medlemsfordeler og tilbud som LO samordner
overfor forbundene,



delta i den samfunnsmessige planlegging av arbeidslivet for å sikre full sysselsetting og
en høyere livsstandard,



lede fellesarrangementer for forbundenes avdelinger i Oslo, medvirke ved innsamlinger,
arrangere 1. mai og ellers møter av faglig art etter de retningslinjer som er trukket opp av
Landsorganisasjonen,



oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og
utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte har
interesse av å være representert i.

§3
LO i OSLOs ORGANER
LO i Oslos organer er:
a) Årsmøte
b) Representantskapet
c) Styre

§4
ÅRSMØTET
Årsmøtet er LO i Oslos høyeste myndighet. Årsmøtet skal sammensettes etter hvert forbunds
antall yrkesaktive medlemmer i Oslo. Årsmøtet skal sammensettes fortrinnsvis av
representanter som er styremedlemmer i forbundenes avdelinger eller fylkesorganisasjon.
Hvert forbund samordner valget av representanter fra sitt område. Representasjonen skal være
én representant for hvert påbegynt 500 yrkesaktive medlem forbundet har i Oslo. Forbundene
velger selv hvordan de vil organisere sine vararepresentanter, enten med personlig
varamedlem for hver representant eller med en rangert varaliste på minst halvparten så mange
varamedlemmer som man har faste medlemmer.
Hvis man benytter ordningen med rangert varaliste må forbundet selv koordinere innkalling
av varaer i rekkefølge.
Forbundene rapporterer inn til LO i Oslo hvilken modell for vararepresentasjon man ønsker å
benytte årlig.
Stemmerett har de valgte representantene og LO i Oslos styremedlemmer.
Årsmøtet skal:
a) Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På
dagsorden skal alltid stå behandling av årsmelding for foregående år, revisors beretning,
kontrollutvalgets protokoll og planer og budsjett for kommende årsmøteperiode.
b) Velge styre, revisor og kontrollutvalg. Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges ved
særskilt valg. Styret velges for 2 år.
Merknad: Ved første valg etter denne bestemmelsen velges halvparten av styremedlemmene
for 1 år.
Årsmøtet holdes ordinært en gang i året i mars eller april.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

§5
REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet er LO i Oslos høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Representantskapet skal ha samme sammensetning som årsmøtet.
Møte i representantskapet skal holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst en
fjerdedel av forbundenes avdelinger i Oslo krever det.

§6
STYRET
Styret skal bestå av 11 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Styret bør velges blant styremedlemmer i forbundenes avdelinger eller fylkesorganisasjoner,
fortrinnsvis blant ledere eller nestledere.
Det skal så langt råd er tas hensyn til en kjønnsmessig, etnisk og forbundsvis fordeling.

§7
STYRETS GJØREMÅL
Styret skal:
a) lede LO i Oslos daglige virke i samsvar med Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak
gjort av LOs organer,
b) avgi årsmelding og regnskap som senest 14 dager før årsmøtet sendes de tilsluttede
organisasjonsledd. Regnskap føres for hvert kalenderår.
c) utarbeide forslag til dagsorden og innkalle til representantskapsmøter og årsmøter med
minst 14 dagers varsel,
d) utarbeide budsjett for kommende driftsår,
e) planlegge og iverksette informasjons- og rekrutteringstiltak,
f) påse at de fastlønte tillitsvalgte handler i samsvar med instruks og vedtak gjort av LO i
Oslos og Landsorganisasjonens øvrige organer.

§8
STYRETS MØTER
Styret har møter så ofte lederen bestemmer eller når 2 medlemmer forlanger det.
Over møtene føres protokoll som godkjennes av de som deltar i møtet. Styret er vedtaksført
når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Uteblir et medlem uten gyldig forfall fra 3 på hverandre møter, kan vedkommende settes
ut av styret, og 1. varamedlem rykker inn som fast medlem.
Møter ledes av lederen og i dennes fravær av nestlederen. Ved stemmelikhet gjør
møtelederens stemme utslaget.

§9
KONTINGENT
Til dekning av LO i Oslo sine utgifter utliknes en kontingent på kr. 0,65 pr. uke pr.
yrkesaktivt medlem. Kontingenten innbetales til LO i Oslo minst én gang pr kvartal. Fra og
med 2004 reguleres kontingenten årlig i samsvar med resultatet av lønnsutviklingen på basis
av lønnsstatistikken fra de tekniske beregningsutvalg, inntil maksimumsgrensen i vedtekter og
retningslinjer for LOs lokalorganisasjoner.

§ 10
TILLITSVALGTE OG FUNKSJONÆRER I LO I OSLO
Tillitsvalgte og funksjonærer skal rette seg etter de vedtak som er gjort av LO i Oslos organer
når disse ikke er i strid med LOs lover og beslutninger. Styret skal utarbeide instruks for
stillingene. Instruksen forelegges årsmøtet til endelig vedtak.
Tillitsvalgte kan suspenderes av styret. Suspensjonen kan skje med bibehold eller tap av lønn.
Funksjonerer avsettes og kan sies opp av styret med de frister som er avtalt i
tilsettingsvilkårene.

§ 11
REVISJON
LO i Oslos regnskaper skal revideres av ekstern revisor. Med ekstern revisor menes her enten
registrert- eller statsautorisert revisor, eller revisor fra LOs revisjonsavdeling. Revisjonen skal
skje i samsvar med LOs revisjonsinstruks.
Årsmøtet velger videre et kontrollutvalg bestående av 2 medlemmer samt varamedlem som
skal vurdere regnskap i forhold til LOs instruks og fattet vedtak.
Revisjonsberetning og protokoll fra kontrollutvalget skal legges fram for styret og årsmøtet.
Revisor og kontrollutvalget skal om mulig være til stede på årsmøtet.

§ 12
GYLDIGHET
Disse vedtektene gjelder for LO i Oslo. Eventuelle tilføyelser eller endringer LO i Oslo måtte
vedta, skal godkjennes av Landsorganisasjonens sekretariat før de kan tre i kraft.

