
y 
ette er de prisfor

høyelsene Oslo kom
mune fore slår på sine 

gne v irksomhet.er til 
este år: 

• Strømregningene· går opp 
med21%. 
Voksenbillett på banene 
opp fra kr. 4 til kr. 6. 
Barne- og honnørbilletter 
opp fra kr. 1 til kr. 3. Må
nedskortene for voksne 
opp fra kr. 115 til kr. 140. 
Barnehagesatsene går opp 
fra kr. 381 til kr. 533. En øk
ning på 40%. Satsene i bar
neparkene øker fra kr. 130 
til kr. 186. 
1-retts middag til eldre og 
uføre øker fra kr. 5,50 til 
kr. 10. Økningen utgjør 
82%. 
I kommunale boliger øker 
husleiene fra 6% til 50%. 
Hjemmehjelp, hjemmesy
kepleie og hjemvikarer 
skal opp med 10%. 
Fritidshjemmene: satsene 

tredobles fra kr. 100 til kr. 
300pr. mnd. 

• På krematoriene går sat
sene opp 15%, og på grav
lundene opp 20% ! 

• Renovasjonsavgiftene 
(søppeltømming) skal opp 
med 15%. Hvis sekkestativ 
er dårlig plassert skal du 
betale kr. 32 mer. Du ska l 
betale mer for å få feid pi
pa. Mer hos bygningskont
rollen og hos oppmålings
vesenet. Prinsippet er sjøl
kost. 

• Det skal koste mer på bad 
og på idrettsanlegg. Heret
ter skal håndklær leies ut, 
og ikke være inkludert i 
prisen. 625 000 kroner reg
ner kommunen med å få 
inn på dette. 

• Avgiftene for å knyttes til 
det kommunale vannan- · 

, legg fordobles. I snitt betyr 
dette kr. 4000 ekstra pr. ny 
leilighet i drabantbyer. 

• Tannregulering går opp 
200% , fra kr. 500 til kr. 
1500. Innmeldingsavgift . 
for kommunal tannpleie 
for barn opp fra kr. 30 til 
kr. 50. For ungdom fra kr. 
35 til kr. 100. 

• Dessuten skal det koste 
20% mer på den kommuna
le musikkskolen. 

a-

re 

.... 

Mange hundre årsverk skal · 
skjæres bort fra sykehus i Oslo. 
Behandlingstilbudet vil ram-

På tross av at en skal 
betale langt mer for 
mange ting til neste 
år, vil følgende tje
nester blir dårligere: 

• Skoletilbudet: Det skjæres 
ned en fjerdepart på pen
gene som går til driften. 
Dette fører til færre lære
bøker og annet materiale. 
Alle elever i ungsomssko
len får en time mindre un
dervisning pr. uke. 300 læ
rerstillinger fjernes. Len
gre og farlige re skolev ei 
for man ge hundre elever i 
barneskolen. 5 skoler leg
ges ned. Et titalls skoler 
blir ikke bygd. 

• Fritidshjemmene: Lønns
budsjettene skal nesten 
halveres. Resultatet blir 
enten kortere åpningstid 
eller færre hjem. Skolebar
na som går her utenom 
skoletida, kan bli drevet 
ned til sentrum, der «noe 
skjer» . Foreldrene som 
har barna på hjemmene 
kan bli nødt til å slutte å 
jobbe. 

• Barnehagene: Nes ten 
halvparten av ekstrahjel-

. pene skal bort. Det betyr at 
køene -for å få plass bare 
øker. Men ikke nok med 
det. Allerede i dag har det 
vært tilfeller hvor foreldre 
er sendt hjem med ungene 
fordi det er underbeman
ning når noen av de ansat
te er sjuke. Framover vil 
dette bli mer vaplig. 

• Helse og sosial: 35 legestil
linger skal bort på Ullevål 
og Aker sykehus. 400-500 
andre stillinger skal bort. 
Bemannningen på helse
sentrene skal reduseres. 
Sykehusrådmannen er på
lagt å lage planer om å om
danne opp til 1000 sykehus
senger til pleiehjem
senger. Ingen utbygging 
av hjemmehjelp eller 
hjemmesykepleie for el
dre. Kort sagt: Et dårlige
re tilbud til alle - unge 
som eldre . 

• Det vil bli færre avganger 
på trikk, buss og bane. 

• Mange titalls nye bygge
prosjekter legges på is . 
Skoler, sykehjem, eldre
sentre og barnehager. 

• Dårligere hjelp på bolig
markedet for fremmedar
beidere . De tre ansatte 
som i dag driver særlig 
rettledning skal bort. 

øes 
Oslo kommune vil 
s tryke alle planlagte 
byggeprosj ekte r. s å 
sant ikke kontrakten 
med entreprenøren 
e r undertegnet. Der
for blir det ikke noe 
av følgende tiltak, 
som var lovet folk i 
ulike bydeler: 

• Sykehjem: Personalbolig 
og barnehage ved Lille 
Tøyen sykehjem. Ryen sy
kehjem med personalbolig 
og barnehage - klar til 
byggestart nå. Paulus sy
kehjem, byggestart plan
lagt 1980. Høybråten syke
hjem med personalbolig og 
barnehage, planlagt byg
gestart høsten 1981. Videre 
innstilles prosjekteringen 
av følgende sykehjem: 
Skøyen vest, Holmlia, Ma
jorstua, Vålerenga, Nord
seter, Smestaddammen og 
Bredtvedt. 

• Trygdeboliger: Skillebekk, 
Rodeløkka, Ruseløkka, 
Grønland, Våler~nga, Ho
vin, Nordseter, Simensbrå
ten, Lille Tøyen. For å få 
bygginga av disse trygde
boligene i gang i 1981 
trengs det 41 ,6 millioner 
kroner. 

• Eldresentre: Disse eldre
sentrene blir det ikke noe 
av i 1981: Ila, Ullern, Ris. 

• Skoler: Disse nybyggene 
blir det ikke noe av : Stov
ner idrettsbygg, tilbygg på 
Lysejordet skole, ny skole 
på Skøyen Vest med 
idrettshall. Planlagt byg
gestart var våren 1981. 
Hallagerbakken skole for 
1.-6. klasse . Skulle tas i 
bruk på Holmlia høsten -81. 
Disen skole for 7.-9. klas-

. se. Lysetjerndalen skole 
på Holmlia. Planlagt byg
gestart høsten -81. Prosjek
tering av Løren skole. Nor
dre As/ Åsbråten skole for 
1.-6. klasse på · Holmlia. 

Nybygg ved Bleiker be
handlingshjem. Ny gym
nastikksal på Vålerenga 
skole . Nye fritidshjempa
viljonger ved Uranien
borg, Marienlyst og Prins 
dal skoler. Nybygg på 
Nordstrand videregående 
skole . Utbygging av skolen 
for hørse lssvekkede p å 1.\.a. 

• Barnehager: Disse: plan
lagte barnehagene får ikke 
bevilgninger i 1981: 
Hjelmsgate, Munkedams
veien 92, Tinkern, Olaf Ry
es plass 2, Norderhovsga
ta , Briskebyveien, Bjølsen
gata, Nordseter Øst, 
Kongsberggata, Oppsal
veien, Bråtenalleen, Våle
renggata, Rodeløkka , Sol
veien, Jomfrubråten. Alle 
disse barnehagene har tid
ligere fått bevilgninger og 
var planlagt fullført i 1981. 

.Barnehager, sjukehjem og sko• 
ler kommunen har lovet befolk
ninga i Oslos drabantbyer, blir 
likevel ikke bygd. 
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Administrasjonen i Oslo 
ommune har utviklet et 
anebrytende prinsipp for 

· kutte budsjettene. Man 
ar ganske enkelt for seg 
udsjettet - finner fram 

saldel'ingskniven - skjæ
rer litt - og vips, så går 
regnskapet i hop. 

Hvem det skal gå utover bå
de når det gjelder pasienter 
og ansatte på sykehusene, se 
det er ikke noe problem. Det 
får et eller annet utvalg - i 
dette tilfellet sykehusutval
get - ta seg av en gang utpå 
nyåret. Det spørs om ikke 
dette må kunne beskrives 
som en «medisinsk» nyvin
ning av høy kvalitet. Kan
skje den burde få Nobel
prisen til neste år? 

Situasjonen er følgende: 
Staten skjærer stadig ned på 

En huseier 
uten 

hjertelag: 
10% husleieøkning i 
Griinerbygg og kom
munens nye bolig
blokk på Tøyen. Hus
leia for 5-roms leilig
het på Tøyen er i dag 
2700 kr. i måneden. 
I de kommunalt eide leiegår
dene hvor det bor flere tusen 

Ullevål sykehus 
Aker sykehus 

Regnskap 79 
54,8 mill 
24,8mill 
79,6 mill 

tilskuddene til fylkers og 
kommuners helse-budsjett. I 
1976 vedtok et enstemmig 
storting å skjære ned til
skuddene fra 75% til 50%. 
Tre år seinere vedtok de å 
kutte ut prinsippet med en 
fast prosentandel. isteden
for fikk vi rammetilskudde
ne. Følgen blir at Oslo i år 
bare får 43% tilskudd. Til 
neste år blir det enda min- · 
dre. Dessuten må Oslo sjøl 
betale hvert øre hvis de skul
le finne på å bygge noen nye 
sykehjem eller den slags. 

«SYSTEMET VIL 
BRYTE SAMMEN» 

Det er konklusjonen syke
husrådmannen i Oslo trek
ker av denne politikken. Fi
nansrådmannen er ikke ue
nig i det. Men han må gjen
nomføre pålegg fra Storting 
og regjering. 

Metoden er enkel og grei. 
Finansrådmannen sier: -
Sjøl har jeg ikke «den nød
vendige detaljkunnskap til å 
foreslå konkrete tiltak». 

familier, skal husleien opp 
med25%. 

Husleiene stiger i kommu
nale hybelhus med 20-25%. 
Verst ut kommer hybelhuset 
i Josefinegt. Økningen her er 
52%. I Arbeiderhjemmet i 
Markveien er økningen 50%. 
Til sammen har kommunen 
11 hybelhus. Bare to av dem 
får ikke husleieøkning. 

Menneskene som bor i dis
se hybelhusene er blant de 
som har dårligst råd av alle i 
kommunen. 

Kommunen disponerer 283 
hybler/ leiligheter for ung
dom. Husleia her skal opp 
6% . Den samme økningen 
kommer i 994 personalboli
ger ved kommunale syke
hjem. I trygdeboligene skal 
basisleien gå opp fra 13% til 
til 15% av minstepensjonen. 

1000 jobber skal bort 
I forrige uke antydet Oslos varaordfører Per Høybråten til 
Aftenposten at stillingene til 1000 ansatte i kommunen 
ville forsvinne i løpet av 2-4 år. Dagen etter rykket fi
nansrådmannen ut i Arbeiderbladet og sa at ingen ville få 
sparken. Mye tyder på at det kan bli et vanskelig løfte å 
holde. Budsjett-tallene viser følgende:. 

• 350 lærerstillinger forsvinner. 
• 400-500 årsverk skal bort ved Aker og Ullevål sykehus. 
• 148 stillinger skal fjernes fra den kommunale admini
strasjon. 
• Rasjonaliseringer er i vente ved baneselskapene. 

I teorien skal dette skje ved naturlige avganger, og in
terne overflyttinger. Om det holder i praksis, ja, det får vi 
nok se. 

Forslag 81 
22, 0 mill 
14,3 mill 
36,3 mill 

Differanse 
32,8 mill 
10,5 mill 

43,3 mill 

Men her skal skjæres. Ba
sta! 

Metoden anvendt i praksis 
ser vi når vi tar for oss bud
sjettposten ekstrahjelp og 
overtid på to sykehus (se ta-
bell). . 

Virkeligheten er verre enn 
disse tallene viser. Tallene 
har ikke tatt hensyn til 
lønnsøkninger. Følgen av 
disse «saleringskuttene» er i 
alle fall at 400-500 stillinger 
forsvinner. Oppsigelser må 
følge. 

«Salderingskutt» er også 
foretatt på en annen bud
sjettpost. Resultatet er her 
at det forsvinner 25 legestil
linger på_ Ullevål og 10 på 
Aker. 

Andre resultater av kutt
metoden er forslag om å leg
ge ned 5 av 57 helsestasjoner 
for mor og barn. 

På helse- og sosialsentre
ne er en «halvering av helse
peronalet ... pas.sende». I før
ste omgang skal dette skje 
ved at nye sentre bemannes 
med folk fra etablerte sent
re. 

FORTSATT UTEDO? 
Kommunen eier 700 leilighe
ter hvor det fortsatt er ute
do. Med dagens priser er det 
regnet ut at det trengs 16,9 
millioner for å rehabilitere 
disse leilighetene. Budsjet
tet innstiller på at dette belø
pet skal være 11,2 millioenr. 
Det kan bety at utedoene 
fortsatt vil være der etter de 
fem år kommunen har satt 
som frist til å bli kvitt dem. 

FREMMEDARBEIDERE 
MISTER RETTLEDNING 

Ved boligsjefens kontor er 
det i dag ansatt tre personer 
for å gi spesiell rettledning 
til fremmedarbeidere med 
boligproblemer i Oslo. Disse 
tre stillingene skal nå kuttes 
ut. Begrunnelse: Staten vil 1 

ikke lenger refundere løn
ningene . 

1000 jobber, de fleste i skole- og 
helsevesen skal bort fra kommu
nebudsjettet. 

P.ensjonistene skal 
fylle flere av de hulle
ne DNA-regjeringa 
har skapt i Oslos 1981-
budsjett. I utgangs
punktet står de under 
nullpunktet, fordi fol
ketrygdens satser ba• 
re øker med 2,9% fra 
nyttår. 

De er langt fra nok til å dek
ke prisstigninga siden forri
ge regulering i mai. Videre 
har ikke de kommunale til
leggspensjonene til minste
pensjonistene vært regulert 
på flere år. 1981/ budsjettet 
angriper pensjonistene 
langs flere linjer: 

1. Samlet bevilgning til 
kommunale tilleggspensjo
ner reduseres fra 116,7 mill. 
kr. i 1980 til 112,8 mill. i 1981. 
Boligtilskuddet til de dår
ligst stilte pensjonistene står 
nærmest til for hogg. 

2. Sosialkontorets forslag 
om 25% heving av tilleggs
pensjorJJm til den enkelte av
vises. Forslaget tok sikte på 

· å ta igjen det som prisstig
ninga har spist opp. 

3. Tredobling av trikke- og 
bussbilletten, til 3 kr. 

4. Prisen på en en-retts bil
ligmiddag økes fra kr. 5,50 
til 10. Omkring 1100 gamle 
har hittil kjøpt slik middag 
daglig. 

5. Husleieheving for halv
parten av de som bor i tryg
debolig. 

6. 10% økning i egen
betalinga for hjemmehjelp 
og hjemmesykepleie. 

7. Penjonistene rammes i 
likhet med andre av 21 % he
ving av strømprisen og 10% 
heving av alle kommunale 
husleier. 

Totalt sett betyr dette lite 
på et 11 milliarders budsjett. 
For den enkelte pensjonist 
betyr det dårligere kosthold, 

·mindre mulighet til å besøke ' 
kjente eller få besøk, kalde-
re leiligheter, og dermed 
mer unødvendig sykdom og 
flere dødsfall. 

Åpnings.tida for fri
tidsklubbene blir re
dusert til omtrent det 
halve. Dette er for
slaget fra finansråd
mannen når det gjel -
der ungdomstilbudet 
i Oslo. 
Etter at sosialrådmannen 
hadde foreslått en reduksjon 
på 5, 7 millioner for -81 gikk 
finansrådmannen videre og 
foreslår ytterligere 3 millio
ner kroners nedskjæring på 
Ungdomskontorets budsjett. 

Konsekvensen av dette er 
at redusert tilbud til ungdom 
i fritidsklubber styrker re
krutteringen til stoffmiljøet i 

.Oslo sentrum. Ungdommen 
som går på fritidsklubber er 
ikke potensielle stoffmisbru
kere, men faller dette tilbu-, 

det ut vil ungdommens til
knytning til egen bydel svek
kes. Budsjettet river ganske 
enkelt ned barrierer som 
forebyggende tiltak har reist 
mot stoffproblemet og jager 
i stedet ungdommen ut på 
gatene, på gater der narko
forhandlere kommer med 
«andre tilbud». 

I dag har Oslo 31 fritids
klubber. Alt i alt er det rundt 

Driftsbudsjettet for skolene skal skjæres ned 
med25%: 

10% færre timer i barneskolen. 
300 lærerstillinger skal bort . . 
5 skoler nedlegges. 
Bare 4 av 20 nye skoler bygges. 
Færre yrkesretta klasser i de videregående 

skolene. 
Slutt på den tida da alle som søkte, fikk 

plass i en eller an~en videregående skole. 
netter stikkordene for neste års skoletilbud 

i Oslo. 
Følgene blir at elevene får et 
skoletilbud som ligger under 
det loven krever. Det blir 30 
elever i alle klasser. I dag 
har såkalte integrerte elever 
en støtte som dekker halv-

Småbarnsfamiliene: 

Utgiftsøkning 
på 500 kr.i 
måneden 

Forslaget til Oslo
budsjett vil øke de so
siale forskjellene. 
Folk som er mest av
hengig av offentlige 
tilbud vil bli hardest 
ramma. En ·av disse 
gruppene er små
barnsfamilien. 
For disse vil spesielt barne
hagesatsene og oppholdssat
sene i fritidshjemmene bli 
en hard belastning. De øker 
med henholdsvis 40 og 200%. 

parten av kostnadene . Til 
neste år blir det verre, også 
for dem. 

Skolene som planlegges 
nedlagt er Tøyen, Tveita, 
Sinsen, Gamblebyen og 

I tillegg kommer de andre 
avgiftsøkningene: 21% he
ving av strømregningene, 
Universalkortene opp fra 115 
kr. til 140 kr., husleiene opp 
fra 6-50% og renovasjons
avgiften opp 15%. For å illu
strere hva dette betyr på 
månedsbasis har vi valgt en 
familie på 2 voksne og 2 barn 
med ca. 140 kr. strømutgif
terpr. måned: 

Økning i strøm: 
Økning i barnehage 
Økning i fritidshje 
Økning i U-kort for 
Økning i husleia (vil 

Sum økning pr. må1 

Dette er de kommunale av
giftshevingene. I tillegg 
kommer utslagene på skat
teomlegginga, prisøkninga 
og subsidieordningene. En 
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ngskuttene» er i 
Ø0-500 stillinger 
Oppsigelser må 

tskutt» er også 
en annen bud
sultatet er her 

1nner 25 legestil
llevål og 10 på 

/ultater av kutt
forslag om å leg
~7 helsestasjoner 

rn. 
og sosialsentre

!lvering av helse
assende». I før
ska l dette skje 

;entre bema nnes a etabler te sent-

~TT UTEDO? 
!,eier 700 leilighe
!t fortsatt er ute
gens priser er det 
lt det trengs 16,9 
e r å rehabilitere 

f.
hetene. Budsjet
r på at de~t~ belø
ffe 11,2 m1lhoenr. 
~ety at utedoene 
være der etter de 
mmunen har satt 
' å bli kvitt dem. 

CD ARBEIDERE 
RETTLEDNING 
;jefens kontor er 
nsatt tre personer 
,esiell rettledning 
~ darbeidere m ed 
amer i Oslo. Disse 
~ne skal nå kuttes 
1nelse : Staten vil 1 

,r refundere løn-

r, de fleste I skole- og 
/ skal bort fra komma
et. 

Pensjonistene skal 
fylle flere av de hulle
ne DNA-regjeringa 
har skapt i Oslos 1981-
budsjett. I utgangs
punktet står de under 
nullpunktet, fordi fol
ketrygdens satser ba
re øker med 2,9% fra 
nyttår. 

De er langt fra nok til å dek
ke prisstigninga siden forri
ge regulering i mai. Videre 
har ikke de kommunale til
leggspensjonene til minste• 
pensjonistene vært regulert 
på flere år. 1981/ budsjettet 
angriper pensjonistene 
langs fle re linjer: 

1. Samlet bevilgning t il 
kommunale tilleggspensjo
ner redus eres fra 116,7 mill . 
kr. i 1980 til 112,8 mill. i 1981. 
Boligtilskuddet til de dår
ligst stilte pensjonistene står 
nærmest til for hogg. 

2. Sosialkontorets forslag 
om 25% heving av tilleggs
pensjo11en til den enkelte av
vises . Forslaget tok sikte på 

· å ta igjen det som prisstig
ninga har spist opp. 

3. Tredobling av trikke- og 
bussbilletten, til 3 kr. 

4. Prisen på en en-retts bil
ligmiddag økes fra kr. 5,50 
til 10. Omkring 1100 gamle 
har hittil kjøpt slik middag 
daglig. 

5. Husleieheving for halv
parten av de som bor i tryg
debolig. 

6. 10% økning i egen
betalinga for hjemmehjelp 
og hjemmesykepleie . 

7. Penjonistene rammes i 
likhet med andre av 21% he
ving av strømprisen og 10% 
heving av alle kommunale 
husleier. 

Totalt sett betyr dette lite 
på et 11 milliarders budsjett. 
For den enkelte pensjonist 
betyr det dårligere kosthold, 
mindre mulighet til å besøke 
kjente eller få besøk, kalde
re leiligheter, og dermed 
mer unødvendig sykdom og 
flere dødsfall. 

i Oslo. 

Etter at sosialrådmannen 
hadde foreslått en reduksjon 
på 5, 7 millioner for -81 gikk 
finansrådmannen videre og 
foreslår ytterligere 3 millio
ner kroners nedskjæring på 
Ungdomskontorets budsjett. 

Konsekvensen av dette er 
at redusert tilbud til ungdom 
i fritidsklubber styrker re
krutteringen til stoffmiljøet i 

_Oslo sentrum. Ungdommen 
som går på fritidsklubber er 
ikke potensielle stoffmisbru
kere , men faller dette tilbu- i I Er det hit Oslo kommune vil drl ve ungdommen? 

Driftsbudsjettet for skolene skal skjæres ned 
med25%: 

10% færre timer i barneskolen. 
300 lærerstillinger skal bort. 
5 skoler nedlegges. 
Bare 4 av 20 nye skoler bygges. 
Færre yrkesretta klasser i de videregående 

skolene. 
Slutt på den tida da alle som søkte, fikk 

plass i en e ller an~en videregående skole . 
n etter stikkordene for neste års skoletilbud 

i Oslo. 
Følgene blir at elevene får et 
skoletilbud som ligger under 
det loven krever . Det blir 30 
elever i a lle klasser. I dag 
har såkalte integrerte elever 
en støtte som dekker halv-

Småbarnsfamiliene: 

Utgiftsøkning 
på 500 kr.i 
måneden 

F orslaget til Oslo
budsjett vil øke de so
siale forskje llene. 
Folk som er mest av
hengig av offentlige 
tilbud vil bli hardest 
ramma. En ·av disse 
gruppene er små
barnsfamilien. 
For disse vil spesielt barne
hagesatsene og oppholdssat
sene i fritidshjemmene bli 
en hard belastning. De øker 
med henholdsvis 40 og 200% . 

pa rten av kostnadene. Til 
neste å r blir det verre, også 
for dem. 

Skolene som planlegges 
nedlagt er Tøyen, Tveita, 
Sinsen, Gamblebyen og 

I tillegg korpmer de andre 
avgiftsøkningene : 21% he
ving av strømregningene, 
Universalkortene opp fra 115 
kr . til 140 kr., husleiene opp 
fra 6-50% og renovasjons
avgiften opp 15% . For å illu
strere hva dette betyr på 
månedsbasis har vi valgt en . 
familie på 2 voksne og 2 barn 
med ca. 140 kr. strømutgif
ter pr. måned: 

Økning i strøm: 
Økning i barnehagen for 1 barn: 
Økning i fritidshjem for 1 barn: 
Økning i U-kort for 2 voksne: 
Økning i husleia (vil variere): 

Sum økning pr. måned: 

Dette er de kommunale av
giftshevingene. I tillegg 
kommer utslagene på skat
teomlegginga, prisøkninga 
og subsidieordningene. En 

Apalløkka. 
Budsjettet er barbert i to 

omganger når det gjelder 
nye skoler. Først skar kul
turrådmannen ned- til 20. 
Deretter gikk finansråd
mannen løs. Han satt igjen 
med 4. 

I 

90 s tillinger for vaktmeste-1 re og vaskebetjening skal 
inndras. «Kloke» hoder vil 
sikker t påstå at det er et 
ledd i en pedagogisk utvik
ling. Men hva med arbeids
plassene? Dessuten driver jo 
både lærere og elever ren
gjøring i hjemmene. Så den 
m ed pedagogikken holderik
ke. 

Nei, virkeligheten er nok 
heller at det skjæres ned på 
undervisningstimene for at 
disse istedenfor skal brukes 
til rengjøring og reparasjon 
på skolene . 

Og ikke å forglemme inn
samlinger. Går dette bud
sjettet gjennom vil vel Karl 
Johan være oversvømt av 
skolebarn med bøsser hver 
lørdag. Barn som samler 
kroner til å kjøpe bøker for. 

total månedlig heving på fle
re hundre kroner vil bli vir
ke, igheten for svært mange 
familier o Oslo. 

Den kommunale husleie
økninga rammer bare de 
som bor i kommunalt eide 
leiligheter. Men de fleste 
som bor i borettslag eller i 
private boliger vil også få 
økte boutgifter. Etter stats
budsjettets forslag går Hus-

30 kr. 
152 kr. 
200 kr. 

50 kr. 
100 kr. 

532 kr. 

bankrenta opp med 1%, og 
nedbetalingstiden på eldre 
lån skal skjæres ned. 
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5000 medlemmer i klubbene. 
Prisen på ett klubbmed

lem pr. år er like stor som 2 
dagers opphold på Statens 
Senter for barne- og ung
domspsykiatri. Forebyggen
de virksomhet er billig. Et
terbehandling er dyrt. Like
vel velger Oslo kommune å 
skjære ned på denne fore
byggende virksomheten. 

ten? 

Apalløkka. 
Budsjettet er barbert i to 

omganger når det gjelder 
nye skoler. Først skar kul
turrådmannen ned, til 20. 
Deretter gikk finansråd
mannen løs. Han satt igjen 
med4. 

90 stillinger for vaktmeste-i 
re og vaskebetjening skal 
inndras. «Kloke» hoder vil 
sikkert påstå at det er et 
ledd i en pedagogisk utvik
ling. Men hva med arbeids
plassene? Dessuten driver jo 
både lærere og elever ren
gjøring i hjemmene. Så den 
med pedagogikken holderik
ke. 

Nei, virkeligheten er nok 
heller at det skjæres ned på 
undervisningstimene for at 
disse istedenfor skal brukes 
til rengjøring og reparasjon 
på skolene. 

Og ikke å forglemme inn
samlinger. Går dette bud
sjettet gjennom vil vel Karl 
Johan være oversvømt av 
skolebarn med bøsser hver 
lørdag. Barn som samler 
kroner til å kjøpe bøker for. 

total månedlig heving på fle
re hundre kroner vil bli vir
ke ,igheten for svært mange 
familier o Oslo. 

Den kommunale husleie
økninga rammer bare de 
som bor i kommunalt eide 
leiligheter. Men de fleste 
som bor i borettslag eller i 
private boliger vil også få 
økte boutgifter. Etter stats
budsjettets forslag går Hus-

30 kr. 
1: 152 kr. 

200 kr. 
50 kr. 

100 kr. 

532 kr. 

bankrenta opp med 1%, og 
nedbetalingstiden på eldre 
lån skal skjæres ned. 

Finansrådmann 
Bernt H. Lund gikk ut 
med noe over en mil
liard kroner i manko 
da han satte opp for
slag til Oslo-budsjett 
for 1981. Et budsjett 
med totalramme på 
11 428 milliarder kro
ner. 

I klappjakten på 
denne milliarden har 
han kutta ned på 
kommunale utgifter 
og økt kommunale 
avgifter for å få bud
sjettet til å gå i hop. 

_Det går utover 
Oslo-folk. 

Hvis Oslo kommune og 
Bernt H. Lund hadde gått på 
jakt etter penger i regje
ringskontorene kunne de for t 
k ommet over den milliar
d e n . 

Oslo kommune er den ene
ste i landet der staten ikke 
gir pengestøtte til kollektiv
transporten. Hvis regjerin
ga hadde gitt støtte i Oslo vil
le Bernt H. Lund kunne hen
te 350 millioner i statsstøtte i 
stedet for å øke billettprise
ne. 

STATLIG DRIFTS-
TILSKOTT NED 

Tidligere var det en regel 
som sa at staten skulle dek
ke 50% av driftsutgiftene i 
helseinstitusjonene i landet. 
I dag dekker staten bare 42-
43% av disse utgiftene. Oslo 
kommune får 220 millioner 
kr for lite av staten. 

Staten gir også kommune
ne et driftstilskott på fra 
25-85% til drift av skolene. 
Oslo kommer aller dårligst 
ut av dette på landsbasis. 
Hvis statstøtten til Oslo
skolene hadde vært beregnet 
av de faktiske driftsutgifte
ne til disse skolene, ville Os
lo fått 55 millioner mer til 
grunnskolen og litt over 36 
millioner mer til de videre
gående skolene. Vi regner da 
25% reell dekning. 

I 1980 betalte Oslo kommu
ne 400 millioner kroner til 
skattefordelingsfondet. Det
te var penger som ble ek
sportert fra Oslo til fattigere 
kommuner. I 1975 sa regje
ringa at staten skulle finan
siere bruken av skatteut
jamningsmidler til kommu
nene bl.a. ved hjelp av 
oljeinntekter. 

Når Bernt H. Lund nå 
«mangler» en milliard kro
ner for å få budsjettet til å 
gå i hop, kunne han skaffet 
denne milliarden med å vise 
til statens forpliktelser over
for kommunen i stedet for å 
gå løs på lommebøkene til 
Oslo-folk. 

Legger vi sammen penge
ne Oslo kommune ut ifra det
te kunne krevd av staten får 
vi 1,059 milliard kroner til 
sammen. 
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!Hans Svelland tjener mer på no• 
~n dager enn en minstepensjo• 
1nist får hver måned. 

Reportasje: 
Odd lglebæk 
Reidar Mathistad 
Tuva Gry-Øyan 
Trygve Berg 
Foto: Bernt Eide 

- Oslo kommune er 
ikke inne i noen øko
nomisk krise. Kom
munen er inne i en 
forventningskrise, 
sier kommunalråd 
Hans Svelland fra 
Høyre. - Kommunen 
kan ikke lenger leve 
opp til forventninge
ne som befolkningen 
og kommunens an
satte er blitt vant til å 
stille. 
Forventningskrise. Ordet 
ble l ansert av Torbjørn 
Mork. Nå har Høyres Hans 
.Svelland lagt seg på den 
samme argumentasjonen. 
Oslos befolkning og kommu• 
nens ansatte er nærmest å 
sammenlikne med bort
skjemte unger i en leketøys. 
butikk . De forlanger leker 
'som foreldrene ikke har råd 
til . Da blir det syting, kla. 
ging og skriking. 

Mannen tjener en måneds• 
inntekt for en m instepensjo
nist i løpet av et par dager. I 
1979 hadde han en skattbar 
inntekt på 360 000 kroner, 
dvs . bortimot tusenlappen 
om dagen. 

En vanlig tobarnsfamilie 
pa søndagsutflukt skal her
etter betale kr. 36 for en tur 
med trikken tur retur. Er 
barna bortskjemte om de 
klager over å måtte gå fra 
Frognersetra tilbake til 
blokka på Tveita etter søn. 
da gsturen fordi de er vant 
med å ta trikk? 

-Folker 
bortskjemt. 

For å svare ja på det 
spørsmålet må du som Hans 
Svelland være den rikeste av 
ni kommunalråder i Oslo. 
Vanlig lønn for ham er 

224 000 kroner. Med ekstra
inntekter kom han opp i 
360 000 i 1979. Disse pengene 
får han for å fortelle oss at vi 
er bortskjemte. 

Tilbud til nye ~~de~ 
abonnenter \',\!"~ 

.::::~ ld il~} i &i hver daa 
·1 kvi. 
kr.100.· 

Lørdaøsnr. 
112 ar 
kr.50.· 

·. 

send 
kupongen til: 

llassøkamøen. 
Boks 83Bryn 

Oslo 8 
Navn:···························· ····································:· ···············'············ 
Adr .............................................................................................. . 
Postnr ............................................................................................ -

Poststed ......................................................................................... . 

Rød v a1ua111anse i· • 
• 

Rød Valgallianse avviser 
denne politikken' i ei tid da 
statens økonomi bedres 
drastisk. Rød Valgallianse 
går inn for nedskjæringer i 
kommunepampenes løn
ninger og representasjons
konti. For øvrig krever Rød 
Valgallianse at statens 
driftsoverskudd skal bru
kes til å styrke l<ommune
nes økonomi. 

DE SVAKE 
MOT DE SOM ER 
ENDA SVAKERE 

øamøe1ønnin_aene1 

Hovedårsa ken til a t utbyg
ginga av eldreomsorgen 
går i stå, er a t s taten har 
satt «tak» på tilskuddet til 
hjemmehjelpordninga og 
ha r påla gt kommunen å 
dekke alle utgifter ved 
eventuelle nye institusjo
ne r . I budsjettet settes ung
dommen i fritidsklubbene 
opp mot eldreomsorgen. 
Derm ed gjøres klubbung
dommen til syndebukk for 
statens og kommunens for
-sømming av eldreomsor
gen. Virkeligheten er a t om 
ungdommen jages fra fr i
tidsklubbene og drives ut 
på gatene, så blir såvisst 
ikke situasjonen for Oslos 
gamle ver ken bedre eller 
tryggere , En ne_dskjæring 
som kunne monne litt er 
følgende: Hvis alle de som 
har lønn for folkevalgte 
verv i Oslo, måtte nøye seg 
med å beholde den vanlige 
lønna si, fra sin ordinære 
jobb, da ville dette alene 
berge fritidsklubbene fra 
enhver reduksjon. Det kun
ne være en «prioritering av 
de ressurssvake» som det 
var hjelp i. 

«Kommunen må i s in 
priorit.ering tilgodese de 
ressurssvake. Det vil si 
at de syke må gå foran 
(les: settes opp mot) de 
friske , de gamle foran 
(les : mot) de unge, de 
uføre foran (les: mot) de 
med førlighet, de fra 
dårlige og utsatt.e miljø• 
er foran (les: m ot) de 
fra ressurssterke miljø• 

Dette er ett av finansr å d
mannens 6 prinsipper for 
Oslos økonomi i 1981. og det 
er borgerskapets taktiske 
opplegg for å få oss til å 
godta at vi ska l betale mye 
m er og få mye mindre 
igjen. 

De som skal gå i bresjen 
for å få ·dette budsjettopp
legget godkjent er Oslos 9 
kommunalråder. Det er 
heldagspolitikere for Høy
re, Arbeiderpartiet og Kri
stelig Folkeparti. De har 
224 000 kr. r lønn hver (av 
dine og mine skattepen. 
ger). Den budsjettposten 
beskjæres ikke. Borgerska
pets p olitiske pla n er at dis. 
se 9 som lever et liv i over
flod, fjernt fra nedskjærin
ger som rammer Oslo-folk 
for øvrig, skal klare å tvin
ge budsjettopplegget igjen
nom. For det er disse 9 som 
har den egentlige politiske 
makta i sine hender. De er 
finansutvalget, og de er 

Ta kontakt m ed 
Rød Valgallianse 

RV i Oslo har budsjett
kontortid ut denne uka, til og. 
med lørdag 8. november. 
Hver d_ag fra kl. 12-16. Ad
ressen er Bernt Ankersgt. 6 
B. Bak Sentrum kino. Inn-

k jerna i forman nskapet og 
bystyret . Sam tidig er de le
dere for alle de a ndre vikt
rige folkevalgte u tvalgene: 
skolestyre, sosialutvalg, 
helseu tvalg, kulturutvalg 
osv. 

STATEN TOK 
!MILLIARD -

DU SKAL BETALE MER 
Gjennom statlige vedtak 
har staten «tatt» om trent 1 
milliard fra Oslo kommu
ne. Regjeringa har bedt 
kommunen ta igjen dette 
ved å kombinere nedskjæ
ringer og avgiftsøkninger. 
Finansrådmannen har lo
jalt fulgt pålegg fra regje~ 
ringa. Til sammen øker de 
kommunale a vgiftene i Os
lo m ed 358 millioner kro
ner. Rød Valgallianse/ Oslo 

Finansutvalget I Oslo kommune. 8 rådmenn og 9 kommunalrå• 
der. Hver med en å rslønn på minst 224 480 kroner. Til sam men 
betaler vi dem årlig over 4 m illioner. · 

gang i porten. Tlf. 41 40 32. 
.Folk som har spørsmål eller 
lyst til å diskutere sider ved 
Oslo-budsjettet, oppfordres 
til å stikke innom. 

Oslo RV har laget en stensil 
som tar opp sammenhengen 
mellom kommunens og sta
tens budsjett. I disse dager 

kommer også Oslo AKP(m-1) 
med et hefte om Oslos økono
mi. Heftet tar opp spørsmål 
om kommunearistokratiet i 
byen, og statens nedskjæ
ringspolitikk. Begge deler får 
du fra adressen ovenfor. 

-Send kritikken til staten 
Finansrådmann Bernt H. 
Lunds budsjettforslag er 
en kraftig kritikk av sta
t.ens storbypolitikk over 
flere år. Bernt H. Lund 
innrømmer dette sjøl. 

- Det er et budsjett 
som ikke vil bli særlig po
pulært, sier han til Klas
sekampen. 

- I nnledningsvis i d en t juk
ke boka som presenterer 
budsjettet sier du at dette 
nedskjærings- og avgifts
økende budsjettet er en kon· 
sekvens av r eg jeringens 
storbypoli tikk. Budsje ttfor
slaget er m ed -andre or d å 
oppfatte som en kritikk av 

statens politikk overfor Os
lo ? 

- Det er riktig. Vi sier at 
vi er fornøyd med denne po
litikken på ett punkt og det 
er spørsmålet som gjelder 
byfornyelse. Når det gjelder 
statsstøtten til kollektivtran
sport og rammetilskottet til 
helse- og sosialsektoren har 
ikke regjeringa innfridd de 
løftene som ligger i tidligere 
stortingsvedtak, sier Bernt 
H . Lund, som sier at dette er 
førs te gang han har vært 
m ed på å la ge et budsjett
forsla g med reell nedgang. 

- E r det taktikk som lig
ger bak? Vi l du legge fram 
et så elendig budsjett at sta 
t en m å punge ut t i l slutt? 

- Noe taktisk opplegg er . 

det ikke. Budsjettforslaget 
er et bilde av den faktiske si
tuasjonen. Min oppgave har 
vært å legge fram et budsjett 
som balanserer. Når de stat
lige refusjonsordninger ikke 
er bedre, må vi kutte ned på 
budsjettene til de enkelte 
rådmenn, og øke avgifter og 
priser på kommunale ytel
ser. 

- L i kevel. Noe populært 
budsjettforslag blir det i kke. 

- Populært blir det ikke, 
og jeg håper jo at oppmerk
somhe ten ikke ensidig blir 
r ettet mot budsjettet og m in 
person, men at a dressen for 
kritikk a v dette budsje ttfor
slaget kan være andre ste
der , sier Bernt H . Lund. 
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