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VI MA AVVISE OSLOS 
LANGTIDSBUDSJETT 

Langtidsbudsjettet er en plan for hvilke 
kommunale virksomheter som skal leg
ges ned, hvilke som skal over på privat 
entreprise og hvilke som skal reduseres. 
Det første året - 1982 - skal driftsutgift-

ene reduseres med 346,9 mill. kr. I denne 
brosjyra skal vi se nærmere på om argu
mentene for nedskjæringene holder mål. 
Om det er sant at Norges økonomi er så 
dårlig at dette er eneste utvei. 

Reduksjonene 
i 1982 
På de tre verste område
ne er nedskjæringene for
delt slik i 1982: 

DENNE BJJEAI ER 
iKKE. sroR NOK F'oR 
Bf:.GQE: Tog 

Helse-og sosialsektoren: 
ned 145,7 mill. 
Buss/bane/trikk: ned 83 
mill. 
utdanning: ned 22,2 mill. 
Alt dette er nedskjæring 
sammeligna med 1981-ni
vået. 

Finansrådman
nens to muligheter 
Finansrådmannen ser 
bare to måter å dekke den 
voksende mankoen: 
1. Nedleggelser, nedskj
æringer, overgang til pri
vat entreprise. 
2. Oslofolk skal betale 
høyere avgifter for dårli
gere ytelser. 

RV's alternativ 
Fra tidligere budsjettde
batter vet vi at såvel Høy
res som DNA's hovedme
tode er: Fordele ned· 
skjæringene og 
avgiftsøkningene på en 
annen måte, men innen· 
for Finansrådmannens 
ramme. Rød Valgallinses 
alternativ er: Skattleg
ging av Oslos rike over
klasse og stans i statens 
økende utsuging av Oslo. 
På de følgende sidene fin
ner du nærmere begrun
nelse for dette. 
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Slik blir Norge rikere - og clu faHi~re. 
Selve kronargumentet for alle angrep på 
fellesgodene er: Norges dårlige økono
mi. Vi må spenne livreima inn for å berge 
arbeidsplassene og komme oss gjennom 
krisa. Vi har gått gjennom de nyeste offi-

Eiernes inntekter 
opp 43,3 prosent 
I 1980 økte eierinntektene 
i næringslivet med hele 
43,3 %. Det skyldes bl.a. 
at lønnsutgiftene utgjør 
en stadig mindre del av de 
verdiene som skapes. Ja 
lønningenes andel av ver
diskapinga er «på to år 
bragt tilbake til nivået fra 
begynnelsen av 1950-åre
ne, etter å ha vært i nesten 
uavbrutt stigning i alle 
mellomliggende år». *) 

Norge blir rikere 
Om vi ser hele Norge un
der ett, så økte den dispo
nible inntekten med 11,7 
prosent i fjor .*) Da er stat 
og kommune, arbeidere 
og eiere, pensjonister og 
aksjeeiere regna med og 
summert sammen, og 
prisstigninga er trukket 
fra. Om vi deler opp dette, 
så forteller Statisk Sen
tralbyrå at de samlede 

private disponible inntek
tene også økte kraftig, 
men du merka ikke noe til 
det fordi «økningen . . . i 
sin helhet falt på selska
per, herunder selskaper 
med utenlandske eier
interesser.*) Oljeselska
pene er rikest av alle. De
res fortjeneste etter skat
tebetaling, var i fjor 11 
ganger høyere enn gjen
nomsnittsfortjenesten i 
industrien på land.*) I 
fjor var fortjenesten 9 
milliarder og over en 
tredjepart av dette ble 
straks ført ut av landet 
som renter og aksjeutbyt
te. 
En god del av den økende 
verdiskapinga havner og
så i statskassa. Statsinn
tektene vokste raskt i 1980 
og ga stort budsjettover
skudd. Fylkene og kom
munene derimot hadde 
ingen økning. 

Regjeringa programfester 

Kapitalismens grunnlov 
Maksimal profitt av in
vestert kapital. Det er sel
ve kapitalismens grunn
lov . Alle andre hensyn må 
vike for å oppnå dette. 
Men ikke alle kapitalister 
kan nå dette målet. Det er 
en nødven_dighet at man
ge kapitalister og dermed 
bedrifter bukker under i 
konkurransen. 

DNAs landsmøte ved
tok nylig å stryke sosialis
men fra formålsparagra
fen. Og i Regjeringas nye 
Langtidsprogram finner 
vi en ny målsetting for
mulert: 

«Vi må få bedre resul
tater av det vi satser av 
arbeid og kapital i næ
ringslivet - produktivite
ten må økes. Det koster, 

andre oppgaver må vi
ke». (Side 1, i St.meld. nr. 
79 (1980-1981) 

Hvem er «vi», hvis det 
ikke betyr «kapitalei~re
ne >> ? 

Hva betyr «bedre resul
tater» hvis det ikke er det 
samme som «større pro
fitt »? 

Hva betyr det at «andre, 
oppgaver må vike»? Se 
på innholdet i Oslo Kom
munes langtidsbudsjett 
for skoler , kollektivtran
sport og helse- og sosial
vesen. Der finner du sva
ret. 

Det er kapitalismens 
grunnlov som nå er blitt 
DNA-regjeringas for
målsparagraf. 

sielle oversiktene over norsk økonomi. 
De forteller at den økonomisk • situasjo
nen er ganske annerledes. Økonomien er 
svært god, for noen få. 

Ikke grunnlag for 
nedskjæringer 
Disse opplysningene vi
ser at det ikke er grunnlag 
i virkeligheten for å si at 
skoler, sykehus, kollek
tivtransport osv. må leg
ges ned eller bli dyrere, 
fordi «Norges økonomi er 
så dårlig». I ly av den vel
lykte lønnsstoppen i 
1978/79 fortsetter regje
ringa en dramatisk om
fordelingspolitikk, og 

«omvendt I Robin Hood
politikk». Det er årsaken 
til at forslaget til Lang
tidsbudsjett er en eneste 
stor samling av forslag 
om forverringer for lønn
stakere og pensjonister. 

*) Sitatene og alle økonomi
ske opplysninger i denne ar
tikkelen er benta fra «Økono
misk Utsyn lover 1980», utgitt 
av Statistisk Sentralbyrå. 
Disponibel inntekt betyr inn
tekt etter at skatt er betalt. 

Den norske ø onom1 
av verdens sterkest 

Banksjef Mouraund anal det 
110m et rea11stlslt mll l hente 10 
prosent av Norgea fremtidige 
dtawnlble Inntekter fra avkut• 
· nlngen pl norake Investeringer 
i utlandet. Han karakteriserte 
forøvrig deii norske økonomi 
som en av verdens lterkeate. 

Det var et nøkternt, men for
holavis optimistisk . blide av • 
norsk økonomi som ble te et l 

a ef-M 

- I 
Det er du som s~aper 
statens overskudd. 

Oslos skattytere e_r melke- svært stor I del av statsbud-
ku for sf:8-ten. V1 betal~r sjettets overskudd på 12 
mye mer 1 skatter og avgif- milliarder i 1980 er dermed 
ter enn det vi får igjen skapt av Oslo befolkning. 
gjennom ulike slag statlig 
innsats i Oslo. I 1976 var *) Kilde: lkesfordelt na-
«statens overskudd i Oslo» sjonalregnskap 1976, ut-
på hele 7 milliarder. *) Si- gitt av Statistisk Sentral-
den har det økt kraftig. En byrå. I 

· Åpne skoleringsmøter I 
14. mai: Om den økonomiske omfo ·deling

spolitikken. 
Innleder: Sosialøkonom Jan Møn-
nesland I 

26. mai: Hvorfor er same- og inm1andrer
spørsmål viktige i valgka~pen? 
Innleder: Redaktør Siguro Allern 

L juni: Freds- og forsvarspolitikk. 
Innleder Per Gunnar Gabrielsen 

Alle møtene er i Folkets Hus, Youngstorget. 
14. mai begynner vi kl. 20.00, ellers kl. 19.30 
Spørsmål og debatt. Deltakeravgift kr. 10, 
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OSLO 1982: DYRERE OG DÅRLIGERE 
Finansrådmannen har ikke tatt bryet 
med å fortelle hvordan alle innsparinge
ne og avgiftsøkningene skal gjennom
føres. Men her en oversikt over de viktig
ste forslagene hans. Bystyremøtet i mai 

Dette blir dyrere 
Kraftig takstøkning 
på trikken. Bortimot 
en tier pr. tur. 
40 prosent dyrere bar
nehager fra 1. januar 
1982. 
Kostpenger på syke
hus. 35 kr. pr. døgn, 
med mulighet til å 
søke friplass. 
Kraftig husleieøkning 
i trygdeboliger og 
kommunale gårder. 

Dette legges ned 
Lekesentrene avvik
les helt fra 1. januar 

1982. 
Sykehusavdelinger 
skal legges ned så Ul
levål sparer 69,4 mill 
kr. 
Aker skal spare 29,9 
mill. og de private sy
kehusene 38,1 mill. kr. 
sammenligna med 
1981. 
Gamle barnehager i 
bydeler med «god bar
nehagedekning» skal 
legges ned for å skaffe 
penger til drift av ny 
barnehager. 
Ferieleirverksomhe
ten for unger avvikles 
helt fra 1983. 

Høyre, DNA og Kr.F.: 
-Vi står sammen og på samme side! 

Tre av bystyre mest barkede po itikere, Odd 
Wivegh (A), Hans Svelland (H) og Per Høybrå: 
ten (Kr.F.) skal fram til 11. mai forsøke å få til 
politisk enighet om Oslos pengeforbruk de 
neste fem årene. Formannskapet og bystyret 
skal- slippe å jobbe med tre alternative forslag 
til vedtak når finansrådmannens forslag til 
langtidsbudsjett fo 1981- 85 kommer på bor
det. 

Oslos topp-politikere har 
to viktige behov som får 
dem til å oppnå denne en
heten: 
• Viktige fellesgoder skal 

angripes og svekkes. 
• Men dette må ikke bli et 

tema i valgkampen. 
Derfor snekrer de nå 
sammen et felles forslag 
før formannskapets møte 
11. mai og bystyremøtet 
20. mai. Dermed håper de 
å unngå offentlig debatt 
og oppmerksomhet. De 
har en mulighet til å lyk
kes, for selve gjennomfø· 
ringa av Langtidsbudsjet-

tet kommer ikke før etter 
valget. I slutten av sep
tember og i oktober først, 
blir det offentlig debatt 
om hvordan Oslos 1982-
budsjett skal se ut. Hvilke 
sykehusavdelinger skal 
stenges? Hvilke skoler 
skal legges ned, osv.? -
Dess flere som nå reiser 
diskusjonen om disse sa
kene, dess vanskeligere 
blir det for «de tre» å 
skjule det de gjør. Dess 
flere som møter på bysty
rets galleri 20. mai, dess 
flere blir kjent med hvilke 
angrep som nå planlegges 
på fellesgodene. 

vil trolig gjøre · innbyrdes forandringer 
på forslagene. Men selve gjennomførin
ga kommer ikke før 1982-budsjettet skal 
vedtas i desember. 

Dette blir 
dårligere 

Transporttjenesten 
for funksjonshemme
de reduseres 44 pro
sent sammenligna 
med nå. 
10 % reduksjon for 
park-, idretts- og fri
tidssektorens drifts
budsjett. Det blir min
dre til idrettsorganisa
jonene. 
Kraftig reduksjon av 
veivedlike}J.old, slik 
«at veinettet gradvis 
slites helt ned» 

Rammetimetallet for 
grunnskolens barne
trinn settes til 138 pr. 
klasserekke for våren 
1982 og reduseres til 
134 fra høsten 1982. 
Tilleggsressursene i 
barneskolen reduse
res med 35 prosent, fra 
5900 til 3840 uketimer 
for hele året. Det ram
mer de svakeste eleve
ne. 
Støtte til Juss-buss og 
JURK (Juridisk Råd
giving for Kvinner) 
sløyfes helt f.o.m. 
1982. 

Røcl Valgallianses 
altemativ 

RV krever at de raskt 
voksende eierinntektene i 
næringslivet blir hardere 
skattlagt. Vi krever full 
nasjonalisering av olje
virksomheten, så alle inn
tekter blir underlagt poli
tiske myndigheter. Skat
tereglene må endres slik 
at vanlige lønnstakerinn
tekter får skattelette og 
slik at Oslos mer enn 1000 
millionærer må betale 
mer. RV vil foreslå at by
styret avviser «ramme
ne» for langtidsbudsjettet 
og istedet vedtar å kreve 
forhandlinger med staten 
om: 

øking av statsstøtten 
til Oslo-skolene, opp til 
lovens minimum, 
øking av statstilskud
det til helsevesenet til 

75 prosent av driftsut
giftene. 
Oslo må få tilskudd til 
kollektivttransporten 
på linje med andre fyl
ker 

RV. støtter kravet om at 
regjeringa må innfri sitt 
løfte fra 1975 om at staten 
skal overta finansieringa 
av Skattefordelingsfon
det, ved help av oljeinn
tektene. 
Flere av disse krava er 
reist av fagforeninger og 
andre organisajoner i 
Oslo siste året. I Bystyret 
vil RV være en konse
kvent talsmann for be
folkningas interesser. 
Men det er aksjoner og 
press utenfor bystyresa
len som avgjør om noen 
av kravene blir innfridd. 
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.------------- --- --- ···--· -

Erfaringene fra 1980 viser: H♦a skier 
Jidere. Det nytter å giøre noel 

Det er befolkningas, og 
særlige fagforeningenes 
aksjoner, som kan hindre 
at borgerskap og politike
re tar fra oss viktige fel
lesgoder. Lærerlagets og 
Lektorlagets streiker sist 
høst fikk vekk de verste 
nedskjæringene på skole
budsjettene. Foreldreak
sjoner førte til at flere sko
lekretser, som Godlia og 
Tøyen, overlevde første 
bystyrerunde ~m Skole
bruksplanen. Det er de 
omfattende aksjonene i 
helsevesenet som gjør at 
det ikke er kommet flere 
nedleggingsforslag etter 

Krohgstøtten/ Betanien. 
Bystyret påla sykehus
rådmannen å «fordele» 
en 50 millioners reduk
sjon av sykehusbudsjet
tene for 1981. 4. februar ga 
han klar beskjed at han ik
ke våga å foreslå nedleg
gelser : «Eventuelle for
slag . ... i form av sten
ging eller omgjøring av 
virksomhet, vil erfa
ringsmessig skape uro og 
kampsituasjoner. Dette 
vil igjen redusere mulig
heten for et fornuftig og 
konstruktivt arbeid for en 
bedre utnyttelse og en ef
fektivisering av helseve
senet . . . . (Sitert fra et 

skriv til Helse- og Sykehu
sutvalget). Dermed er 
det klart at streikene og 
de andre aksjonene i 1980 
har gitt i alle fall skolene 
og helsevesenet et pus
terom. 
Men nye nedskjæringer 
kommer. I;)et pusterom
met vi har fått, bør tjene 
som en oppmuntring. By
styret behandler «Justert 
Langtidsbudsjett 1981-
85» onsdag 20 mai. Da bør 
mange være tilstede på 
bystyrets tilhørerbenker. 
Og det er aksjoner før 
denne dagen som har 
størst mulighet til å gi re
sultater. 

Du har ingen talsmann på Stortinget 

Bysty1 ets vedtak om 
«Justert Langt'idsbud
sjett [ 981-85» får ingen 
øyeblikkelig merkbare 
følger. Vedtaket gir en 
«budsjettramme» for 
1982. ,Ulike rådmenn 
vil bli. pålagt å fremme 
forslag til budsjett for 
1982 innenfor disse ram
mene. Det betyr at f.eks. 
Sykehusrådmannen blir 
pålagt å selv fremme for
slag om nedleggelser når 
han i juni eller juli legger 
fram fitt budsjettforslag. 
Rådmennenes ulike bud
sjettforslag skal så igjen
nom de forskjellige etat
sutvalgene. Dette skjer i 
juli og august mens valg
kampen er i full gang. Så 
tar I Finansrådmannens 
kontor fatt på å fremme 
det endelige budsjett
forslget for 1982. Det vil 
trolig I ligge på bordet i 
løpet av oktober. Det blir 
behandla i Finansutvvalg 
og Formannskap før det 
skal opp på Bystyrets 
budsjettmøte i desember. 
Der blir det endelig av
gjort hvilke av forslagene 
i Langtidsbudsjettet som 
skal gjennomføres i 1982. 

Siden 1976 har RVs Ellen 
Pedersen talt arbeids
folks sak i Oslo Bystyre . 
RV har hittil stått alene 
om å si konsekvent NEI 
til de vanvittige nedskjæ
ringene som regjeringa 
dikterer. Men i Stortinget 
er · det ingen som står for 
en slik politikk. Høyre sy
nes ikke at DNA går raskt 
nok fram med å skjære 
ned på velferdsgodene. 
SV har på sin side stemt 
for noen av de økonomi
ske omleggingene, osv. 
Derfor trenger du en 
taltsmann for dine inte
resser og RVs politikk i 
Stortinget. 

Til Stortingsvalget i år 
stiller Rød Valgallianse 
denne lista i Oslo : 
1. Redaktør Sigurd Al

lern 
2. Bokbinderassis tent 

Ellen Pedersen 
3. Sosiolog Liv Finstad 
4. Trykkeriarbeider 

Arild Rønsen 
5. Forfatter Jon Miche

let 
6. Industriarbeider Unni 

Rustad 
7. Snekker Bjørn Osrøn

ningen 
8. Sykepleier Ada Ca

stracane 
9. Forfatter Mette 

Newth 
10. Bilmekaniker Kristin 

Halvorsen 

11. Verneassistent Erling 
Folkvord 

12. Industriarbeider Hå
kon Sverre Høst 

13. yrkesskoleelev Kjell 
Age Olsen 

14. Hjemmehjelp Ragn
hild nielsen 

15. Renholdsarbeider 
Bård Jacobsen 

16. Teatertekniker Geir 
Glenster 

17. Skuespiller Anne Ma
rie Ottersen 

18. Godsekspeditør Per 
Østvold 

19. Truckfører Liv Karin 
Stensby 

20. Trafikkingeniør Paal 
Sørensen 

21. Lærer Torill Strand 

Rød Valgallianse 
Tl~. (02) 41 40 32 

Postboks 211 
SI ntrum, Oslo 1 

Ber 1t Ankers gt. 6B 

Jeg bestiller med dette avisll i 1 kvartal 
for kr. 120. 

Navn: ................................ . 

Adresse: .... • ................ · ......... . 

Postnr.I sted: . .......... . .......... . .... . 

$end talongen til Klassekampens distribusjon, 
boks 83, Bryn, Oslo 6. Vi sender regning. 
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