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Slaget står om kCJ 
Den norske staten er kjemperik! 
Den norske staten er rikere enn noen gang før. Det beregna 
overskuddet for 1997 er på 40,9 mrd. Statens formue er nå 
på 299 milliarder og vil vokse til 530 milliarder i løpet av 3 
år. Det betyr at vi har penger nok, sjøl om vi velger å spare 
noe til framtida. 

Vi har råd til å ha sjukehus som behandler folk når de tren
ger det og ikke lar dem stå i månder i kø. Vi har råd til å gi 
gamle den omsorg og pleie de trenger. Vi har råd til å gi · 
unga våre en skikkelig skole med nok plass og egne skole
bøker. Til tross for dette er Ap-regjeringa mer opptatt av å 
plassere penger i utlandet, enn å sørge for befolkningens 
behov. RV har foreslått 22,7 milliarder mer til kommuner og 
fylker i vårt forslag til statsbudsjett. 

Gerhardsen byrådet på kapitalens side 
Ap-byrådet i Oslo har lagt fram et budsjett som tar fra de 
fattige og gir til de rike, - en politikk som er i tråd med 
regjeringas. Hvis Gerhardsen og Arbeiderpartiet får det som 
han vil blir budsjett-taperne; Eldre pleietrengende som får et 
enda dårligere tilbud. De fattigste enslige forsørgere og 
deres barn. De som reiser kollektivt og de ansatte på Spor
veien Funksjonshemmede og eldre som trenger hjemmesy
kepleie og hjemmehjelp. De som står i barnehagekø og de 
aller fleste grunnskolebarn. 
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mmuneøkonomien 
Tar fra de fattigste 
Enslige forsørgere som lever på overgangsstønad og deres 
barn, er den gruppen som har aller dårligst råd. Likevel vi 
byrådet ta fra dem både den kommunale tilleggspensjonen 
og frikortet for lege. 

Ap-byrådet sier de vil ha flere reisende over på kollektiv
trafikk og en reduksjon a\1 bilbruken. Likevel blir overførin
gene til Oslo Sporveier kraftig redusert både når det gjelder 
drift og investering. Høyere priser og dårligere tilbud til 
passasjerer kan bli resultatet. · 

Transporttjenesten (TT) for_funksjonshemmede blir også 
foreslått kraftig redusert, både i antall reiser og brukere. Det · 
vil bety isolasjon ikke integrering og likeverdige tilbud for 
funksjonshemmede. 

Høsten 1997 skal 6-åringene begynne på skolen sammen 
med 7 åringene. Men 1000 levende barn har "forsvunnet", 
fordi byrådet ikke finner dem i sine prognoser. De er derfor 
ikke regnet med i et fra før for knapt budsjettforslag. 

Oslo Energi er vedtatt oppdelt og deler er lagt ut for salg. 
Arbeiderpartiet har stått i spissen for å utføre politikken til 
Høyre og Frp og selger unna Oslos befolknings eiendom og 
frasier seg muligheten til å kunne regulere stømprisene til 
beste for befolkningen. 
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Bydeler i krise 
Nesten alle bydelene har fått tildelt budsjettrammer som er alt 
for knappe. Det er derfor varslet kutt på tilbudet i mange 
bydeler.Eldre og pleietrengende, barn, funksjonshemmede. 
sosialklienter - alle dem som er brukere av bydelens tilbue.i.\ il 
kunne merke innstramninger. 

I Gamle Oslo er elet f.eks. varslet nedleggelse av mange 
sykehjemsplasser, kutt i hjemmetjenestene, nedlegging av et 
nyåpnet sosialsenter og kutt i integreringstiltak for innvandrere . I 
Søndre Nordstrand vil bl.a. barnehager og boliger for psykisk 
utviklingshemmede bli skadelidende. Flere bydeler varsler at de 
må regne med overskridelser på sosialhjelspbudsjettet, noe som 
kan føre til innskrenkelser på andre tilbud. 

V ær med å si din mening! 
Dette er bare noen få eksempler på hva budsjettforslaget til 
Arbeiderpartiet inneholder. Budsjettet skal vedtas i bystyret den 
19. desember. Det er ikke sikkert at byrådet får flertall for alle 
sine forslag. Det vil blant annet avhenge av det presset de poli
tiske partiene møter fra befolkningen på de ulike forslagene . 

. RV vil foreslå store påplussinger i busjettet, penga finnes - de er 
våre og våre barns, og de må brukes til det beste for befolkningen. 

~ r-~----------------------~ 
Jeg vil bli medlem i RV (~r. 200,-/100,- pr. år) 
Jeg vil ha informasjon om RV 
Jeg vil kjøpe RVs program (20,-) 
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Adresse: 

Postnr/sted: 

I Sendes: Oslo Rød Valgallianse, Osterhaus gate 27 , 0183 Oslo 
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