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I begynnelsen av· desember skal 

-bystyret vedta sitt 198.5-budsjett. 
Ordfører Albert Nordengen (H) 

håpe.r du · vil finne deg i 

- at et par tusen arbeidsplasser · 
blir fjerna 

- at prisen for pverfylte barne
hager øker med 30 prosent 

- at køene i eldreomsorgen 
blir lengre 

- at flere sykehusavdelinger 
legges ned 

- at minstepensjonistene 
blir fratatt en del av sine 
økonomiske rettigheter 

- at nesten alt forebyg.,. 
gende barne- · og ungdoms- · 
arbeid går i stå 

- at ungen~ dine får mye 
dårligere skoletilbud. 

-Vi finner oss ikke i dette. 
Og det tror vi ikke det 
store flertallet av Oslos 
befolkning vil gjøre heller, · 
sier Liv Finstad og Erling 
Folkvord i Rød Valgallianses · 
bystyregruppe. 

Oslobudsjettet 
-dine levekår 
Avisene og radioen har vært oversvømt med skrekkmeldinger dr siste uke

ne om Oslo kommunes 1985-budsjett. Meldingene er motstridende og 
forvirrende . Denne avisa er laget i samarbeid med Oslo AKP (m-l) og 

Rød Valgallianses bystyregruppefor åfortelle deg hva som skjer. 

Les mer på side 2 

Albert er 
formyk 

Statenforlanger at Oslo kommune skal øke nedskjæringstakten. I;Jet ble 
sist ~/åttfast i regjeringvedtak 24. mai i år. Men Ordføier·Albert Nor
dengen og hans medarbeidere klarer ikke å gjøre Willoch og Presthus til 
lags. Det er ikke viljen det skorter på. Problemet er at det enda er for li
ten makt som er konsentrert i Rådhuset. Nå har Arbeiderpartiets og 
Høyres bystyregrupper funnet løsningen. Se side 2. 
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Kvinner 
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Forsvar. deg mot 
Wtl/ochs visergutter! 

- Det er et arbeidsløshetsbudsjett vi har å gjøre 
med. En allsidig plan for å øke arbeidsløsheta i 
Oslo. Dette er et «godt» opplegg for kapitali~tene. 
Økende arbeidsløshet gjør det lettere for dem å 
holde lønningene nede. Samtidig drives 
splitt-og-hersk-politikken til nye høyder. Nøden 
blant Oslos gamle blir argument for å få ta fra 
ungene våre skolehager og fritidsklubber. 

- Noen av de «verste» forslagene 
blir luka vekk før bystyret vedtar 
budsjettet 7. desember. Innføring 
av kostbetaling på sykehus var 
ikke alvorlig ment i denne omgan
gen. Det skulle bare trekke opp-

merksamheta vekk fra det som er 
budsjettets hovedsak, nemlig 
fjerning av kommunale arbeids
plasser og nedtrapping av nesten 
all slags kommunal tjenesteyting, 
sier Erling Folkvord. 

Oslobudsjettet 

Skolenedskjæringene spiller norske elever ut ·mot 
fremmedspråklige. 
Situasjonen blir alvorlig og vanskelig for 
pensjonister og vanlige lønnstakere, som attpåtil 
må punge ut med over 400 mill. kr. i økte skatter, 
avgifter og egenandeler i 1985, sier Liv Finstad og 
Erling Folkvord i Rød Valgallianses 
bystyregruppe. 

- Men nå stiller jo alle partier i 
bystyret krav til staten om mer penger. 
En rekke slike krav som Rød Valgalli
anse sto alene om i bystyret for bare 3-4 
år siden, og som særlig Sosialistisk 
Venstreparti harselerte over er nå vedtatt 

av et emstemmig foi-mannskap. Er dere 
ikke glad for ei slik utvikling) 

dine levekår 

- Svært mye av dette er spill 
for galleriet. Ordfører Nordengen 
gjør noen pliktøvelser og gir inn

. trykk av at han stiller harde 
«krav» til regjeringa. Det som nå 
synes klart er at Oslo ikke en gang 
får de 300 millionene fra staten, 
som Høyrestatsrådene ifølge Af
tenposten har gitt høytidelige løf
ter om. Og selv om dette Høy
re-løftet ble innfridd, ville bare en 
tredjepart av «hullet» i Oslos 
85-budsjett bli dekka, påpeker Liv 
Finstad. Vi krever at staten skal 
overta kommunenes gjeld. 

Oslo kommune har over 50 000 
personer på lønningslistene - når 
deltids-ansatte regnes med. Drift 
av all kommunal virksomhet vil 
koste omtrent 18 milliarder kr. i 
1985. Staten tillater ikke at Oslo 
kommune bruker så mye penger 
neste år. 

Kommunebudsjettet skal være 
bystyrets p\an for hvordan virk
somheten skal drives i 1985. Det 
første budsjettforslaget kom fra 
Finansrådmannen 10. oktober. 
H an er administrasjonssjef, sjefen 
over alle småsjefer. Hans bud
sjettforslag skal gjennom forskjel
lige politiske organer og bli flikka 
litt på , helt til det blir vedtatt av 
bystyret på kvelden 7. desember. 

Staten har de seinere åra pålagt 
kommunene nye oppgaver og tatt 
fra dem inntekter. F.eks. ha( et 
enstemmig(!) Storting bestemt at 
kommunene og fylkene ikke skal 
få noe statlig bidrag til å drive nye 
institusjoner i eldreomomsorg og i 
helsevern for psykisk utviklings
hemmede. Driftsutgiftene for alle 
institusjoner som er bygd etter 1.1 

1980, må kommuner og fylker be
tale selv. 

Derfor er det store huller i 
Oslos budsjettforslag for 1985. I 
utgangspunktet var mankoen på 
hele 930 mill. kr. Etter at Høyre 
har fordelt et ekstra statsti lskudd 
på 300 mill. kr. - som de tror 
Oslo får - er budsjetthullene 
fortsatt svært store. H er er en 
oversikt over hvor mye hver av de 
viktigste sektorene mangler for å 
få til å opprettholde nåværende 
virksomhet og sysselssetting. 

Størrelsen på budsjett
kutt på viktige sektorer, 
etter at 300 mill. er på
plussa: 
Skolene 
Sosialsektoren 
Helsevesenet 
Tekniske etater 
Sporvei 
TT-tjenesten for 

funksjonshemmede 
Teater/kultur/kirke 
Etater under 

boligrådmannen 

23 mill. kr. 
215 mill. kr. 
181 mill. kr. 

71 mill. kr. 
25 mill. kr. 

15 mill. kr. 
16 mill. kr. 

15 mill. kr. 

Vedlikehold 57 mill. kr. 
Etater under personal-
og lønnns rådmannen 11 mill. kr. 

Sum 628 mill. kr. 

Fram til bystyrets budsjettmøte 
prøver ulike varianter av borgerli
ge politikere å tette disse budsjett
hullene. 

De v il kombinere avgiftsøknin
ger og nedleggelser/innskrenkin
ger. For pensjonister og vanlige 
lønnstakere betyr dette dårligere 
levekår. For mange kommune
ansatte betyr det arbeidsløshet. 

SISTE: 
I det denne avisa trykkes er det 
klart at regjeringa bryter løftet 
om 300 mill. kr. i «ekstratils
kudd" til Oslo. Willoch har be
stemt seg for at 180 mill . er nok. 
Dermed øker budsjettmankoen 
tilsvarende. «Regninga" som 
lønnstakere og pensjonister skal 
betale med arbeidsløshet og 
dårligere levekår, blir enda 
større. 

-Da Oslo-budsjettet ble «revidtrt» 23. mai, var det mange som fant veien til Rådhusetfor å si sin mening om nedskjæringene. Her er Kristelig 
Folkeeartis Per Høybråten i diskusjon med ansatte fra et av sykehusene. Mange bør finne veien til Rådhuset når 1985-budsjettet skal behandles 
6. og 7. desember. (Foto: Ola Sæther) ·. 

- Og det er liten hjelp å finne i 
APs alternative st-atsbudsjett. AP 
lover 1,6 milliarder i økt støtte til 
fordeling blant alle landets kom
muner og fylker. Faktisk er dette 
bare litt mere enn det Oslo måtte 
ha alene viss nåværende kommu
nal virksomhet skulle opprett
holdes uten avgiftsøkninger, sier 
Liv Finstad og slår fast at selv om 
AP er i opposisjon, så er forskjel
len fra Høyre liten når det gjelde r 
de store linjene . 

- AP hamrer f.eks. stad ig mot 
Høyre at det er de generelle skat
telettene som er selve ondets rot 
og årsak til den kommunale fattig
dommen. Viss overklassens rik
dommer ble skattelagt ville det 
være mye å hente. Men APs svar 
på dette er jo faktisk at vanlige 
lønnstakere skal betale enda mer 
inntektsskatt enn nå. Og her har 
de tilmed fått støtte. fra SVs by
styregruppe. 

- Verken AP eller H er villig 
til å angripe de kildene der det 
virkelig er mulig å ta penger for å 
rette opp kommunenes økonomi. 
Hittil i år har staten nemlig økt sin 
utenlandsformue med 20 000 
millioner kroner. 

Sett i forhold til dette , dreier 
«skattelette»-debatten mellom AP 
og H seg om småpenger, og den 
tjener som en avledningsmanøver 
for å trekke folks oppmerksomhet 
vekk fra den statlige kapital
eksporten de store partiene i ho
vedsak er enig om, mener Folk
vord. 

- Felles fiende 
De to RV-representantene har 
sett seg lei på den gryende Oslo
sjåvinismen. De'tar sterkt avstand 

- Oslobudsjettet handler om dine levekår, sier Liv Finstad og Erling Folkvord, RVs to faste 
representanter i Oslo bystyre. (Foto: Ola Sæther) 

fra de som mener Oslos situasjon 
bare kan bedres «på bekostning av 
andre kommuner». 

- Det er svært mange av de 
over 400 kommunene som er lut
fattige. Den rike staten er kom
munenes felles fiende. Økt samar

beid innbyrdes mellom kommu
nene og retta mot statens økono
miske politikk vil være helt ut
merka, mener Erling Folkvord. 
- Alle utstpill, initiativer og ak
sjoner som styrker det politiske 
presset fra Oslo og andre kommu
ner mot regjering og Storting er 
bra. 

Folks behov 
Rød Valgallianse krever at kom
munenes budsjett skal ta utgangs
punkt i hva Oslos befolkning har 
bruk for. Liv Finstad mener dette 
er den eneste framgangsmåten 
som er forsvarlig for et arbei
derparti. Ettersom staten har tatt 
vekk så mye av kommunenes inn
tekter, blir det nødvendig å vedta 
et såkalt underskuddsbudsjett. 

Viserguttkontor 
- Men hva tror dere egentlig en kan 
oppnå.) Er det noen grunn til å aksjo
nere? 

- På en av de ko.mmunale ar
beidsplassene som er trua med 
halvering av personalet, ble ak
kurat det spørsmålet besvart på 
følgende måte: Personalet tok for 
seg ansiennitetslista. Det var fort 
gjort å finne ut hvem som vil stå 
uten jobb over nyttår, hvis bud-

sjettforslaget blir vedtatt og gjen
nomført. Den videre diskusjonen 
kom til å dreie seg om hva som kan 
gi øres. 

- Det er borgerskapet som har 
makta både i stat og kommune, 
og de har l 1\ hens\_Kt ~ Unike den . 

Så lenge kapitalismen består, vil 
Rådhuset aldri bli noe annet enn 
et viserguttkontor for kapitalen. 
Om statsminister og Ordfører til
hører A eller H gjør liten forskjell 
i praksis . Rådhusledelsen vil bru
ke all makt de har, til å drive 
igjennom de statlige sparedirekti
vene. 

- Det mest gledelige den siste 
tida er aksjonene som er gjennom
ført av «La Oslo Leve». Her har 
det grodd fram et nytt aksjons
fellesskap på grunnplanet i fagfor
eningene. For første gang på 
mange år er det store fagforenin
ger i transport og industri som 
aksjonerer sammen med de of
fentlig ansatte for å forsvare pen
sjonisters og vanlige lønnstakeres 
felles int.eresser. 

- Hvis andre grupper, som 
hver på sin måte blir ramma av 
budsjettnedskjæringene, reagerer 
på samme måte , er det virkelig 
grunn til optimisme. Kvinnebeve
gelsen, strøksforeningene, idretts
bevegelsen, elevorganisasjonene, 
pensjonistforeningene - er nem
lig alle sammen tiltenkt hver sin 
del av regninga for Willochs spa
repolitikk, sier de to RV-re
presentantene. 

Albert er for myk. 
Fra januar 1986 vil Høyre og AP. innføre byregjering 
i Oslo . Den skal bestå av 6-8 personer valgt av by
styrets flertallsgruppering. Denne byregjeringa 
skal overta en del av bystyrets myndighet , og 
dessuten storparten av den makt og myndighet som 
nå er fordelt til Formannskapet, Finansutvalget, de 
8 rådmennene og de politiske sammensatte avde
lingsutvalgene. Med så mye makt på svært la hen
der , skal det bli mulig å tvinge igjennom nedskjæ
ringspolitikken i det tempoet som staten forlanger. 

Heltidspolitikere 
I dag er det 19 heltidspolitikere i Rådhuset. De fles
te tjener over 270 000 kr. i året. Ei arbeidsgruppe i 

Oslo Høyre innrømmer at «et problem i forhold til 
op'inionen ved innføring av byregjering, vil bli øk
ningen av antall politiske stillinger». Det skal nem-. 
lig bli enda flere høytlønna heltidspolitikere . 

Sett fra herskernes synsvinkel er dette nød
vendig. Nedskjæringspolitikken som staten dikte
rer, er så folkefiendtlig, at det trengs et tallrikt sjikt 
av politikere i Rådhuset som får lov å bevilge seg ei 
lønn og et levesett som gjør at de er fullstendig be
skytta mot følgene av den politikken de sjøl vedtar. 

Byregjering betyr et hardere klassediktatur. Det 
skal fattes prinsippvedtak i bystyret i januar eller 
februar 1985 . Det haster for de som vil komme med 
motreaksjoner. 
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yrere og trangere 
arnehager 
4 30 kroner skal en barnehageplass 
ste hvis foreldrene tjener mer enn 

70 000 kroner. 1250 pr. måned må 
betale dersom du tjener mindre. 

rye barnehager - feks. bygging av 
mehage på Holmlia - skal betales 
d å nedlegge eksisterende barneha
r. 1000 nye barnehagebarn skal 
appes inn i allerede overfylte barne
ger. 

regnet dette 
mrådet som lavest prioritert i sosial
• mannens samlede virksomhet", 
ier budsjettforslaget. Fritidsklubb-
irksomheten for ungdom skal halve
es. Dette betyr en dramatisk forver
ing av mulighetene til å drive fore
ryggende arbeid blant ungdom i Oslo. 
orslaget betyr at enten må klubbenes 
pningstider halveres, eller at halv
arten av klubbene legges ned. 

Ungdomskontorets arbeid overfor 
ngdom med rusmiddelproblemer skal 
gså halveres. Uteseksjonen og opp
økende arbeid blant ungdom i sen
rum og drabantbyer skal reduseres 
terkt. 600-700 ungdommer ifareso
en vil miste muligheten til voksen
ontakt og hjelp. 

Mindre til idretten 
Oslo-idretten får i dag kommunale 
i/skudd, og er bl.a. avhengig av å 

leie skolelokaler til trening. Budsjettet 
oreslår at den kommunale støtten til 

idrettsorganisasjoner og lag halveres. 
et blir dyrere å leie skolelokaler. 
Idrettsorganisasjonene blir i enda 

større grad enn før avhengig av frivil
lig innsats og sponsing fra nærings
livet. Samtidig vil mange av de kom
munale idrettsanleggene som i dag er 
sterkt nedslitte (I. eks. Bislett stadion) 
bli et enda dårligere tilbud for bru
kerne. 

Sporveien: 
Vekk med honnørbillett 
og 100 stillinger 
100 stillinger skal vekk i Oslo 
Sporveier. Dette betyr nedleggelse av 
ruter, færre buss- og trikkavganger 
utenom rushtidene og dermed dårligere 
tilbud 'til brukere av kollektivtrans
porten. Pensjonistenes honnørbilletter 
skal fjernes. Transporttilbudet for 
unks_jonshemmede (TT-tjenesten) 

skal reduseres med 15 millioner. Det 
betyr at antall fritidsreiser pr. 
TT-bruker reduseres· med en _fjerde
del. 1985-budsjettet betyr større so
sial isolasjon for funksjonshemmede 

Arbeiderpartiet: 

Betal selv sttl/ 
ikke krav til staten 

ARBEIDERBLADET TORSDAG 16. AUGUST 1984 

Stoltenberg om Oslo-problemene: 

Økt aktivitet gir ny livsgnist 
- ByeM bor1erll1e led
dø ao1rtper Oaloa N.o
nombke problfflier alt 
for p&alvt. Skatt.:let&e 
01 almlaer fra res&en av 
laødet betyr at byen m, 
forieeUe med i. redusere 

vt~~=--~l Ne 
den kommunale alr.Uvl
&e&en for i brin,e Uvs
pilleo Ulbake Ul bym. 
Det klarer vi om, vt bru-
ker pen1ene bedre 01 
Ner lnn&e.ttulclen I 0.
lo-budsjeUel 8'de ria
ka oe Oal• esen be
folkniq ml apyt&e mer i ., ...... 
HansL Ruhs 

•katt til kommunen. mot 6 
fi\ Iden •kte felles1odtr 
1101'1'1 •ker den fflkeltes pri
vate veisland. - Du lir 
Ikke Iler bamehaaer ener 
bedre veiff via skattelette. 
Bedre velet'. bolicer, ako~. 
el~ arbeidlplauer 

~C:~t!~~~ 
eene re.surwr, ikke , 
svekke stalena ytelaer til 
raten•vlandet.. 

- Xratuc Nnlnc av 
~tten fnl dl; 

A•profllen 
I de fr•mUdlp HOnOllliake 
dr.ftelRne vil Arbeider
partieta cruppe blant •nnet 
AlR pl en lrundic sjen
nompna •• ....,........, 
UtcifUpoeter med likte pl 
mer effektiv •dminlstn-

=•w91%~ -:1keh~ =~ J ~ .,~t 
att1n&, VedlJ.ltehold IIVI 
kommUJWa byanfn,al,r øs 
bolinr å:al-. m ~ 

Den «nye livsgnist» i Oslo håper Arbeiderpartiet skal tennes med at du betaler mer skatt. Utklippet er fra Arbeiderbladet 16. august. 

Fremskrittspartiet 

arbeidsløs~ 
h&tspartiet 

Det er ingen plagsom fattigdom i Frerriskrittsparteits bystyregruppe i Oslo. 
Utklippet er fra «Fremskritt» nr. 37, 20. september 1984. 

Høyre: 

r·-- --

Gruppem~e ] 
med 

reker og hvitvin 

Reker med ttlbehør sto a m . . 

• 
Oslo FrP la sitt grupp:møtee~rz~e,a .. ~Y

1
styregruppen til 

en. uu e element forle -

210 mil/ioner kutt 
«sosial profil» 

Regjeringspartiene enige om ekstrabevilgninger: 

Budsjett med sosial profil 

·Oslos varaordfører Hans Svelland er fortsatt fornøyd med budsjettets «sosiale profil», selv om de 300 millionene som regjeringa lovte 
Oslo er skrumpet inn til 180 millioner. Utklippet er fra Aftenposten 25. oktober. 
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«Arbeiderpartiet vil be byens befolkning om å væ
re villig til å betale mer skatt til kommunen, mot å 
få igjen økte fellesgoder som øker den enkeltes pri
vate velstand». «Veien ut av uføret er å satse på by
ens egne ressurser, ikke å svekke statens ytelser til 
resten av landet», sa Ap's gruppeleder Thorvald 
Stoltenberg til Arbeiderbladet 16. august. 

Det er tre slags skatter Oslo Ap går inn for å øke: 
• Vanlige lønnstakeres inntektsskatt til kommunen. Denne skatten har 
samme prosentsats uansett inntekt , dvs. at den rammer de lavtlønte far
holdsvis hardest . 
• Fes teavgifta på alle kommunale boligtomter. Dette betyr kraftig hus
leieøkning for alle som ikke var velstående nok til å kjøpe tomtene den 
gangen prisene var lave. 
• Boligbeskatninga eller eiendomsskatten som er det formelt riktige 
navnet. Fordi Ap . avviser Rød Valgallianses forslag om at boliger opp 
til vanlig husbankstandard skal være fritatt for økt boligskatt, betyr også 
dette økning av husleiene for alle. De som bor i leiegård vil måtte betale 
gårdeiers eiendomsskatt over hus-leia . 

3000 mer i skatt? 
Stoltenberg lover «økte fellesgoder» i Oslo hvis lønnstakere og pensjonis
ter vil betale mer skatt. Men han sier ikke hvor stor skatteøkninga må 
være for å innfri løftet. 

Oslo kommune mangler hele 930 millioner kr. i 1985 hvis nåværende 
virksomhet skal opprettholdes og allerede fattede vedtak skal gjennom
føres. (Se tabellen på side 2). Hvis resultatet skal bli «øktefellesgo_dern for 
folk flest må altså kommunens skatteinntekter økes med minst en milli
a rd kr. i 1985. Skal dette dekkes med økt inntektsskatt, må hver enkelt . 
lønnstaker betale 26 eller 27 prosent inntektsskatt istedetfor 23 prosent 
som det er nå. For en gjennomsnitts industriarbeiderinntekt uten store 
fradragsposter kan det bety 3000 i økt skatt. 

Dette er politisk ugjennomførlig selv for Ap. Derfor står to hoved
punkter igjen: Ap argumenterer mot å stille krav til .staten og de vil be
nytte enhver anledning til å øke skatt på inntekt og bolig for vanlige / 
lønnstakere og pensjonister, selv om dette ikke gir økte fellesgoder. 

Et parti med slik politikk bør slutte å kalle seg arbeider-parti. 

Fremskrittspartiet er arbeidsløshetspartiet framfor 
noen. Finansrådmannens forslag om å fjerne 2200 
arbeidsplasser «vil gi Oslo kommune en sunnere 
økonomi», sier partiets gruppeleder Peter N. Myh
re i en kommentar. (Aftenposten 10.10.84) 

Dette er naturlig, for Fremskrittspartiet har programfesta en metode 
som kan gjøre kommuneøkonomien virkelig sunn. I partiprogrammet 
krever det a t «arbeidsledighetstrygden fastsettes slik at den uforskyldt 
rammede kan klare segn. Men altså heller ikke et øre mer. Og så forutset
ter partiprogrammet videre a t den arbeidsløshetstrygdede «må stille sin 
arbeidskraft til radighet for det offentlige til å utføre arbeid som det of
fentlige ellers ikke vi lle hatt midler til å få utført». 

Partiets mål er altså å først få oppsagt flest mulig av de som er ansatt 
med tarifflønn . Deretter skal arbeidsløshetstrygda senkes til eksistens
minimum, og så skal de arbeidsløse pålegges å gjøre de jobbene som før 
ble betalt etter tariffavtalens satser. 

RV vil foreslå et lite forsøksprosjekt. Fr.Ps gruppeleder Peter N. 
Myhre og hans sekretær Pål Atle Skjervengen er begge lønnet av Oslos 
skattebetalere. Medregnet sosiale utgifter koster de to herrer kommu-

. nen noe sånt som kr. 560 000 kr. i å_ret. I tillegg påløper en del , bespis
ning og reiseregniger i årets løp . Vi vil anta at de kan «klare seg» med 
langt mindre. Kanskje man kunne gi dem lønn på linje med minste
pensjonen, og dessuten sette dem i arbeid med oppgaver som det of
fentlige har bruk for å få utført. Netto innsparing skulle bli noe opp mot 
en halv million i året, og de to politikerne kunne dessuten få smake sin 
egen politiske medisin. 

«De usosiale sider ved finansrådmannens budsjett
forslag vil bli avvist. .. Med minimum 300 mill. i 
ekstra overføringer (fra staten) vil vi makte å opp
rettholde tjenestene på et akseptabelt nivå», sier 
Høyres gruppeleder Hans Svelland til Aftenposten 
10. oktober. 
Hva betyr dette? Hva er Høyres virkelige politikk? 

Vi kan ta sosialsektoren som eksempel. Fiansrådmannen har i sitt bud
sjettforslag fjerna 307 mill. kr. fra sosialsektorens budsjetter. Disse pen
gene trengs for å opprettholde nåværende virksomhet i 1985 og dessuten 
få i gang litt ny sykehjemsdrift. Finansrådmannen har fordelt kuttene 
slik: 

Drift av nytt Nordseter sykehjem 
Fjerning av kommunal tilleggspensjon 
Fjerning av «Grå-kort»-ytelser 
Husleieøkninger i personalboliger 
Økt oppholdsbetaling og reduksjon av 
antall barnehager til 83-nivå 
Redusert vikarbruk i barnehagene 
R eduksjon i ungdomskontorets tiltak 
Avvikle Husmorvikarordningen 
Innstramming av vilkåra for sosialhjelp 
Forventet nedgang i sosialhjelpsbehovet 
Halvert støtte til frivillige organisasjoner 
Besparelser på sykehjemmas lønnsbudsjett 
Div. «mindre tiltak» 

Sum 

15 mill .kr. 
39 mill.kr. 
17 mill.kr. 

7 mill.kr. 

53 mill.kr. 
15 mill.kr. 
25 mill.kr. 
10 mill.kr. 
22 mill.kr. 
33 mill. kr. 
10 mill.kr. 
22 mill.kr. 
23 mill.kr. 

290 mill .kr. 

Høyres gruppeleder vil altså sløyfe kutt for tilsammen 80 mill.kr. Og så 
kutte vekk det øvrige. D a er budsjettet kommet på «et akseptabelt nivå». 

Tilsvarende eksempler finnes for de andre sektorene. Slik er Høyres 
«sosiale profil" en bløff, på samme måte som AP bløffer når de sier at 
økt skatt kan føre til «økte fellesgoder». 
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Kommunal fattigdom. Det 
mangler pe11ger. Eldreomsorg, 
sykehus, barnehager, fritidstil- · 
budfor ungdom må trappe ned. 
Mens køene bart vokser. (Foto: 

FRA OSLO TIL STATSKASSA 

Klassekampen). 

Gjennom alskens skatter og avgifter går det større verdier fra Oslo 
til statskassa enn omvendt .. Kommunene blir fattigere - staten blir 
rikere. (Foto: Ola Sather) 

Oslo 1984 
O slo blir en stadig fattigere kom
mune. Som alle andre norske 
kommuner. Mens oljepengene 
har strømmet til landet , har kom
munene fått mindre og mindre av 
kaka å rutte med . I 1978 var kom
munenes og fylkenes andel av den 
«disponible inntekta» · i Norge 
22 .1 % . I 1983 var andelen sunket 
til 18 .8%. 

Samtidig med at de statlige 
overføringene til kommunene har 
gått ned , har Oslos og andre kom
muners oppgaver bare blitt større 
og større. Kommunene og fylk !'!ne 
har fått overlatt ansvaret for .pri
mærhelsetjenesten, sykehusdrif
ten, alkoholistomsorgen . Slike 
oppgaver var statens ansvar tid-

ligere. Gapet mellom inntekter og 
oppgaver i kommunene øker. 
Barnehager, sykehjem , kollektiv
transporten og fritiåsklubber må 
trappe ned . Samtidig vokser køe
ne . 

Bystyret= ned
skjæringer 
Oslo bystyre vedtar å ikke øke det 
kommunale pengeforbruket i takt 
med folks behov. I Oslo stiger tal
let på eldre raskere enn i noen an
nen kommune . Arbeidsløsheten 
og statens boligpolitikk (bl.a. dy
rere Husbanklån) har påført Oslo 
store ekstra utgifter p .g.a. økt be
hov for sosialhjelp. Bare fra 1981 
til 1983 økte utgiftene til sosial
hjelp med 80%. 

I finansrådmannens forslag til 
budsjett for 1985 mangler Oslo 
930 millioner kroner. Selv med 
regjeringas 180 millioner i økt -
statsoverføring er gapet mellom 
inntekter og utgifter dramatisk. 

Fra Oslo til statskassa 
Oljepengene er ikke statens eneste 
inntektskilde. Statens største inn
tektskilde er merverdiavgiften 
(momsen). På annenplass kom
mer oljeinntektene. Den tredje 
største inntektskilden for staten er 
medlemspremien og arbeidsgiver
avgiften for fylketrygden. På fjer
deplass kommer skatt på formue 
og inntekt. 

I O slo bor ca. 10 % av landets 
innbyggere. _L": oss ansl_å at Oslos 

BYSTYRET = 
NEDSKJÆRINGER 
Bystyret vedtar nedslgæringer 
og nedleggelser, og hindrer at 
pengeforbruket i den kommu
nalt virksomheten øker i takt 
med folks behov. 
(Foto: Marianne 
Brantsa/er) 
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Barnehagekøer i Oslo-og barnearbci1 
drøy påstan d ? Nei. Illustrasjonen O' 

gen». Fattige kommuner - større 
teringer - s,terk ere utbytting av ar 
lustrasjonen punkt for punkt. 
innbyggere bidrar med ca. 1/10 
av statens inntekter f.eks . fra 
moms og formues- og inntekts
skatt. I forslaget til statsbudsjett 
for 1985 beregnes momsen og for
mues- og inntektsskatten å gi 54 
milliarder kroner i statskassa. 
Grovt anslått bidrar Oslo med 5.4 
milliarder kroner bare i slike stats
inntekter.- Gjennom alskens skat
ter og avgifter går det større ver
dier fra Oslo til statskassa enn an
dre veien. Staten skor seg på 
Oslo . 

Den søkkrike staten 
Statsbudsjettene de siste åra h: 
gitt overskudd på 14-15 milliard, 
kroner årlig. Det regnes med 
overskuddet i år vil bli minst !il 
stort. Dette er penger Storting 
kunne bevilget bl.a. som ove 
føringer til kommunene. Staten , 
rjk _ Søkkrik. Men kommunene , 
lutfattige . 

Utenlandsformuen 
En svært stor del av statens ove 
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ned. Gjennom alskens skatter og avgifter går det støm verdier fra Oslo 
'Foto: til statskassa enn omvendt .. Kommunene blir fattigere - staten blir 

rikere. (Foto: Ola Sæther) 
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pehov . I Oslo stiger tal
raskere enn i noen an-
une . Arbeidsløsheten 

boligpolitikk (bl.a. dy
nklån) har påført Oslo 
utgifter p.g.a. økt be-

ialhjelp. Bare fra 1981 
fte utgiftene til sosial-
80 % . 

I finansrådmannens forslag til 
budsjett for 1985 mangler Oslo 
930 millioner kroner. Selv med 
regjeringas 180 millioner i økt 
statsoverføring er gapet mellom 
inntekter og utgifter dramatisk . 

Fra Oslo til statskassa 
Oljepengene er ikke statens eneste 
inntektskilde. Statens største inn
tektskilde er merverdiavgiften 
(momsen). På annenplass kom
mer oljeinntektene. Den tredje 
største inntektskilden for staten er 
medlemspremien og arbeidsgiver
avgiften for fylketrygden. På fjer
deplass kommer skatt på formue 
og inntekt. 

I Oslo bor ca. 10 % av landets 
innbyggere. _L~ oss ansl_å at Oslos 
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UTENLANDS
FORMUEN 
En stor del av statens over
skudd er gjennom Norges 
Bank flyttet ut av landet. 
Utenlandsformuen - og
så kalt Norges Banks «va
lutareserver» - formerer 
seg i amerikanske, sveit
siske og vest-tyske banker. 
Valutareservene har i de 
siste åra økt eksplosivt, 
slik figuren viser. 

Barnehagekøer i Oslo·og barnearbeid i Thailand - to sider av samme sak. En 
drøy påstand? Nei. Illustrasjonen overfor forteller om «den store sammehen
gen». Fattige kommuner = større statlig rikdom = -større utenlandsinves
teringer = sterkere utbytting av arbfdere i fattige land. Vi skal forklare il-
lustrasjonen punkt for punkt. J 
innbyggere btdrar med ca. 1/10 Den søkkrike staten 
av statens inntekter f.eks . fra 
moms og formues- og inntekts
skatt. I forslaget til statsbudsjett 
for 1985 beregnes momsen og for
mues- og inntektsskatten å gi 54 
milliarder kroner i statskassa. 
Grovt anslått bidrar Oslo med 5.4 
milliarder kroner bare i slike stats
inntekter.- Gjennom alskens skat
ter og avgifter går det større ver
dier fra Oslo til statskassa enn an
dre veien. Staten skor seg på 
Oslo . 

Statsbudsjettene de siste åra har 
gitt overskudd på 14-15 milliarder 
kroner årlig. Det regnes med at 
overskuddet i år vil bli minst like 
stort. Dette er penger Stortinget 
kunne bevilget bl.a. som over
føringer til kommunene. Staten er 
rik. Søkkrik. Men kommunene er 
lutfattige. 

Utenlandsformuen 
En svært stor del av statens over-

skudd er gjennom Norges Bank 
flyttet ut av landet . På stortings
norsk heter statens utenlands
formue «Norges Banks valutare
server». I 1970 var valutareser~e
ne beskjedne 4.5 milliarder kro
ner. Førte oktober i år ble 68 mil
liarder passert . Bare fra nyttår til i 
høst økte formuen med ca. 20 
milliarder - statens utenlands
formue øker eksplosivt. 

Pengene har Norges Bank plas
sert i amerikanske statsobligasjo
ner, og i bankinnskudd i USA, 

Sveits og Vest-Tyskland. Norge 
bidrar dermed til at kapitalister i 
andre vestlige land kan oppta 
større lån i bankene, investere i 
ulike virksomhet og få større pro
fitt. 

Bli rikere i utlandet 
Innenfor borgerskapet og regje
ringa har det vært drakamp om 
hvordan utenlandsformuen skal 
brukes . Hans Henrik Ramm, po
litisk rådgiver hos F-inansminister
en og Terje Osmundsen , statssek-

"" 
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UTBYTTING AV FATTIGE LAND 
Norske kapitalister vil selvsagt inuestere der lønnsutgifter og andre kostnader er lavest. F.eks. i fattige land som Filippinene, 
Thailand der dette bildet er tatt. Den norske staten vil gjennom lån til norske kapitalister som etablerer seg utenlands, utbytte å 
tige land, der det ikke er plagsomme regler mot 14 timers arbeidsdag eller barnearbeid. Kommunenes fattigdom gjør Norge til 
perialist. Barnehagekøer i Oslo og barnearbeid på Filippinene - to sider av samme sak. 
(Foto: Klassekampen) 

retær ved statsministerens kontor 
er blant dem som har jobbet for at 
deler av statens utenlandsformue 
skal lånes ut til norske kapitalister 
som vil utenlands for å gjøre seg 
fete . Forslaget for statsbudsjett i 
1985 åpner for dette. Staten kan 
f.eks. bidra med såkalt «toppfi
nansiering» av norske kapitalis
ters utenlandsprosjekter. I følge 
Hans Henrik Ramm er hensikten 
at en større del av norske inves
teringer skal skje i utlandet. Dette 
er imperialisme. 

Kommunene blir fattigere . Sta
ten blir stadig rikere . Dette er to 
sider av samme sak. Pengene som 
spares ved at det ikke bygges bar-

nehager, sykehjem og idretts
anlegg i Oslo gir staten større 
overskudd. Overskudd som nå 
skal brukes av norske kapitalister i 
utlandet. 

Utbytting 
av fattige land 
Kapitalistene vil selvsagt inves
tere der kostnadsnivået er lavest. 
Med hjelp av statens utenlands
formue får nå kapitalistene enda 
større mulighet til å flytte norske 
arbeidsplasser utenlands. Det blir 
mer lønnsomt - for kapitalistene . 
Qette vil føre til at arbeidsplasser 
forsvinner fra Norge. Men det vil 
også bety at norsk kapital brukes 

for å underbetale arbeidt 
re land , f.eks . på FilipJ 
Malaysia i Thailand osi 
arbeidskrafta er svært 
ikke er beskyttet mot bar 
og 14 timers arbeidsdagf 

Pengene som kunne vl 
for å bygge barnehager 
vil bli brukt til å utnytt 
beidere i den tredje verd 
er to sider av samme sak 
pe mot kommunale nedsi 
og kommunal fattigd~ 
derfor å kjempe mot at N 
slå seg opp som en størr, 
listnasjon. Det er den s~ 
menhengen. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



DEN SØKKRIKE 
STATEN 
Statsbudsjettet har i de siste åra 
gått med 14-15 milliarders 
overskudd årlig. En viktig 
grunn er at kommuner over hele 
landet har rettet seg etter statens 
sparekrav, og satt bremsekloss 
på den kommunale aktiviteten. 
(Foto: Ola Sæther) 

KLASSEKAMPENS OSLO-EKSTRA 5 

BLI RIKERE 
I UTLANDET 
Statsbudsjettet for 1985 foreslår at deler 
av den norske utenlandsformuen skal 
lånes ut til norske kapitalister som vil 
investere i utlandet. Statens overskudd 
- som blir stadig større fordi kommu
nene blir stadig fattigere - skal altså 
brukes for å gjøre norske kapitalister en
da rikere. Og borgerskapet gleder seg. 
(Foto: Klassekampen). 
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Betal mer i skatter 
og avgifter 
I mai i år vedtok bystyret med 43 
(DNA, V, SV, RV og 1 fra Frem
skrittspartiet) mot 4 2 stemmer å ikke 
senke fritaket for eiendomsskatt for 
husbankfinansierte boliger fra 20 til 
3 år. Nå reises forslaget på nytt i fi
nansrådmannens budsjettforslag. 
Konsekvensen dersom forslaget blir 
vedtatt blir ny boligskatt for Oslofolk 
som bor i husbankhus som er bygd et
ter 1965166 - en skattelegging som 
i 1984 ble beregnet å gi 14 millioner 
kroner ekstra i kommunekassa. 

iammenhengen 
Strømprisene foreslås hevet med 

27%. Dette vil gi Lysverket et over
skudd på 490 millioner kroner -
200 millioner kroner mer enn i år. 

Også vann- og renholdsavgiftene 
skal økes. Søppeltømmingfore.slås økt 
med 10%. 

-Parkometeravgiftene skal fordob
les, slik at 1 times parkering i Oslo 
sentrum vil koste 10 kroner_ 

? 

~980 1984 85 

UTENLANDS
FORMUEN 
En stor del av statens over
skudd er gjennom Norges 
Bank flyttet ut av landet. 
Utenlandsformuen - og
så kalt Norges Banks "va
lutareserver» - formerer 
seg i amerikanske, sveit
siske og vest-tyske banker. 
Valutareservene har i de 
siste åra økt eksplosivt, 
slik figuren viser. 

d - to sider av samme sak. En 
Iler om «den store sammehen
om = · større utenlandsinves
ttige land. Vi skal forklare il-

ennom Norges Bank 
landet. På stortings

r statens utenlands
rges Banks valutare-
70 var valutareserve
e 4.5 milliarder kro
ktober i år ble 68 mil
rt. Bare fra nyttår til i 
ormuen med ca. 20 

statens utenlands-
eksplosivt. 

har Norges Bank plas
'kanske statsobligasjo
ankinn skudd i USA, 

Sveits og Vest-Tyskland. Norge 
bidrar dermed til at kapitalister i 
andre vestlige land kan oppta 
større lån i bankene, investere i 
ulike virksomhet og få større pro
fitt. 

Bli rikere i utlandet 
Innenfor borgerskapet og regje
ringa har det vært drakamp om 
hvordan utenlandsformuen skal 
brukes. Hans Henrik Ramm, po
litisk rådgiver hos Finansminister
en og T erje Osmundsen, statssek-

UTBYTTING AV FATTIGE LAND 
Norske kapitalister vil selvsagt inuestere der lønnsutgifter og andre kost11:ader er lavest. F.eks. i fattige land som Filippinene, Malaysia og 
Thailand der dette bildet er tatt. Den norske staten vil gjennom lån til norske kapitalister som etablerer seg utenlands, utbytte arbeidere ,'fat
tige land, der det ikke er plagsomme regler mot 14 timers arbeidsdag eller barnearbeid. Kommunenes fattigdom gjør Norge til en større im
perialist. Barnehagekøer i Oslo og barnearbeid på Filippinene - to sider av samme sak. 
(Foto: Klassekampen) 

retær ved statsministerens kontor 
er blant dem som har jobbet for at 
deler av statens utenlandsformue 
skal lånes ut til norske kapitalister 
som vil utenlands for å gjøre seg 
fete. Forslaget for statsbudsjett i 
1985 åpner for dette. Staten kan 
f.eks. bidra med såkalt «toppfi
nansiering» av norske kapitalis
ters utenlandsprosjekter. I fø lge 
Hans H enrik R amm er hensikten 
at en større del av norske inves
teringer skal skje i utlandet. Dette 
er imperialisme. 

Kommunene blir fattigere. Sta
ten blir stadig rikere. Dette er to 
sider av samme sak. Pengene som 
spares ved at det ikke bygges bar-

nehager, sykehjem og idretts
anlegg i Oslo gir staten større 
overskudd. Overskudd som nå 
skal brukes av norske kapitalister i 
utlandet. 

Utbytting 
av fattige land 
Kapitalistene vi l selvsagt inves
tere der kostnadsnivået er lavest. 
Med hjelp av statens utenlands
formue får nå kapitalistene enda 
større mulighet til å flytte norske 
arbeidsplasser utenlands . Det blir 
mer lønnsomt - for kapitalistene. 
Dette vil føre til at arbeidsplasser 
f~rsvinner fra Norge. Men det vil 
også bety at norsk kapital brukes 

for å underbetale arbeidere i and
re land, f.eks. på Filippinene, i 
Malaysia ·i Thailand osv. - der 
arbeidskrafta er svært billig og 
ikke er beskyttet mot barnearbeid 
og 14 timers arbeidsdager. 

Pengene som kunne vært brukt 
for å bygge barnehager i Norge, 
vil bli brukt til å utnytte barnear
beidere i den tredje verde11. Dette 
er to sider av samme sak. A kjem
pe mot kommunale nedskjæringer 
og kommunal fattigdom betyr 
derfor å kjempe mot at Norge skal· 
slå seg opp som en større imperia
listnasj9n. Det er den store sam
menhengen . 

Minstepensjonistene 
blir fattigere 
Kommunal tilleggspensjon og «grått 
kort» for minstepensjonister skal bort. 
Den kommunale tilleggspensjonen 
utgfør i 1984 134 kroner pr. mnd. og 
betyr et viktig tilskudd i inntekten for 
byens trygdede. Det er i dag 20 200 
personer i Oslo som har slik tilleggs
pensjon. Disse personene skal ifølge 
Finansrådmannens forslag «gi» kom
munen 39 millioner_ Minstepensjo
nistene skal også miste retten til «grått 
kort» - tfenester, som i dag omfatter 
bl, a. gratis lege- og tannbehandling. 

Bibliotekene: 
kortere åpningstid 
Forslag om å innskrenke åpningstiden 
på bibliotekene har vært fremmet før 
og er slått tilbake. Nå kommer det 
igfen. 9 to-skiftsfilialer skal gjøres om 
til ett-skift, dvs. at de skal være stengt 
3 formiddager og 2 kvelder i uka. To
talt betyr det at 2 7 stillinger for
svinner_ Forslaget rammer i første 
rekke barn, ungdom, eldre og arbeids
løse. Disse gruppene er bibliotekenes 
storbrukere. Når lgøpekrafta går ned, 
øker besøks- og utlånstall på biblio
tekene. Dette har vært en klar tendens 
siden 1978. To-skiftsfilialene hai 
viktige oppgauer i forhold til barne
hager og skoler. De er viktige kultur
og miljøfaktorer i bydelene. Halveres 
åpningstida vil det få ringvirkninge1· 
for hele loka/milføet. ...., 

Mindre til parker, 
snømåking, skiløyper 
Park- og idretts- og skogvesenets ak-· 
tiviteter skal kuttes. R ammet blir 
bl.a. vedlikeholdet av parker og an·· 
legg og preparering av skiløypene i 
Oslorriarka. Veivesenet får endtJ
mindre penger til snømåking og myll 
mindre til asfaltering av gater o& 
veier. Det blir vanskeligere for eldre J. 
bevege seg utendørs på glatte vin-
terga/er, og mer trafikkfarlig for syk-
lister som må bruke nedslitte og hul-
lete veier. 
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eik? 
- Rammetimetallet skjæres ned fra 

138 t/u til 129 tlu. 
- Kommunale tilleggstimer til 

fremmedspråkundervisning og 
grunnskolen strykes. 

- Skolehagedriften og lekesentrene 
nedlegges. 

- Støtte til kor og korps reduseres med 
25%. 

- Ferieleirtilbudet halveres. 
- Utleie ap skolelokaler blir beregnet 

eller skrudd opp i pris. 
- Oppholdsavgiften på fritidshjem 

økes med 10%. 
- 10 almenfagklasser legges ned. 
- Lærtingetilskudd innvilges ikke z 

1985. 
- Elevopptak ved voksengymnasene 

stoppes. 
- Løren og Skådalen skole bygges 

ikke. Utbygging av H ellerud vide-
regående skole utsettes. 

- 344 stillinger for lærere /Jg annet 
personale, samt 18 stillinger i 
administrasjonen forsvinner. 

Landets dårligste 
barneskoletilbud 
Bare noen ganske få av landetrlom
m untr har el sko letilbud på barne
trinnet på 129 t/u. Det store flertall 

au kommunene ligger på det Oslo har 
i dag - rundt 138 t/u. 

Oslo gir i dag et avtalefestet tillegg 
på 3 klassestyrertimer. Dette er også 
foreslått strøket. Faklisk reduksjon 
blir dermed 12 timer. 

Dummest i Norden 
Andre storbyer i Norden, j eks. 
Stockholm og R eykjavik, har et 
rammetimetall på over 170 tlu. Bar
na i disse byene får over 7 timer un
dervisning mer i uka enn Oslos unger 
skaljå. 

- Alle barn fra 1. til 6. klasse får 
'1,5-2 timer kortere skoletid pr. uke. 
- I løpet av et år forsvinner 2-3 
skoleuker pr. klasse. 

Fremmedspråk
undervisningen 
Oslo vil i løpet av budsjettperioden få 
en økning på 600 fremmedspråklige 
elever. Trass i dette vil finansråd
mannen stryke de kommunale ekstra
timene som i år utgjør 1700 t/u. 

Oslo kommunes opplegg med 
to-kulturelle klasser og sta~jonsskoler 
er basert på kommunale tilleggstimer. 
Bortfaller disse, bryter fremmedspråk
undervisningen sammen. 

Ekstratimene til fremmedspråk
undervisningen er i år som i 1983 
foreslått kuttet a~lerede ved kulturråd- _ 
mannens behandling av budsjettet. 
Disse timene er også alltid noe av det 
som først blir skåret ved budsjettre
duksjonene. I virkeligheten trenger 
fremmedspråkundervisningen betyde
lig styrking. 

Forelda læreb øker 
Sterkt forelda og direkte feilaktige 

lærebøker er i bruk. Når det gjelder 
andre læremidler, j eks. materialer til 
sløydundervisningen, er budsjettet så 
stramt at rektorer må ut å rote fram 
trevirke i søppelcontainerene for å dek
ke behovet. Med årets budsjettforslag 
finnes det ingen muligheter for å bedre 
denne situasjonen. 

Hva blir vedtatt : 
Før endelig budsj ettvedtak 7. de
sember vil skolestyret aller nå
digst få lov å foreslå at enkelte av 
kutta sløyfes. Tross dette, vil ei 
kraftig standardsenking i skolen 
bli vedtatt. 

Hans Strømsøyen er 
foreldrerådsformann på 
andre året på Vestli 
skole. Dette er hans 
kommentar til sko_le
budsjettet: 
- Innsparingene i sko
lene rammer alle barn, 
men spesielthardt ram
mer det dem som ikke 
tilhører flertallet når 
det gjelder evner, inter
esser og kulturbak
grunn. Lærerne får 
mindre muligheter til 
individuell undervis
ning. Skolens rolle som 
miljø- og kulturfaktor i 
bydelen forsvinner. · 
Skolen har etterhvert . 
blitt så dårlig at vi kan 
risikere at privatskole
ne kommer for fullt. 

Foreldreorganisering 
- Lærerne har lenge slåss mot 
sparekniven i skolen. D et er på ti
de at foreldre gjør en innsats. Sko
lesjefen og skolestyret er livende 
·redd for foreldreorganisering. 
Foreldre skal verken få innbl'ikk i 
eller kunne uttale seg om skole
budsjettene . Nå må foreldra og 
foreldrearbe idsutvalgene ikke len-· 
ger la seg pille på nesa. Det nytter 
ikke å flikke på elendigheta ved å 

.kjøpe tusjpenner og atlas sjøl. 
- Foreldrerådet (FAU) på 

Vestli har vedtatt en resolusjon 
mot langtidsbudsjettet. Ved 
budsjettrevisjonen 23. mai prøv
de vi å samle fl est mulig foreldre 
og tillitsmenn for kor, korps og id
rettsorganisasjoner til demon
strasjon i borggården. Vi tok in
itiativet til en deputasjon av for
eldrerådsformenn til bystyret. 
Med årets nedskjæringsforslag må 
vi vurdere hardere tiltak. Det 
sterkeste virkemidlet vi foreldre 
har er skolestreik. 

U ndervisn i ngsf orbu ndet: 

- Bare en massiv aksjon fra fagfore
ninger, elever og andre skoleinteresserte 
kan hindre al nedsk.færinger forsetter, 
sier Magne Songuoll - en au de sen
trale i «La Oslo Leve». 

(Foto: Leif Gabrielsen)-

LA 
OSLO 
LEVE 

Nedskjænhger 
betyr 
katastrofe 
- Selv om politikerne 

. klamrer seg til håpet om 
påplusninger fra re
gjeringens side, vil vi 
legge finansrådmannens 
forslag til grunn for vår 
videre behandling. Selv 
om regjeringa lover 
Oslo 180 millioner kro
ner ekstra vil ikke det 
være tilstrekkelig for å 
hindre nedskjæring in
nenfor undervisnings
sektoren. Fortsatt vil 
det mangle 750 millio-

ner kroner for at Oslo 
totalt skal kunne opp
rettholde sitt 
1984-nivå, sier lederen 
for Oslo Undervisnings
forbund, Magne Song
voll, i en kommentar til 
Oslo-budsjett et. · 

Undervisningssektoren har i løpet 
av de siste 4-5-årene måttet tåle 
betydelig nedskjæringer, og ut
viklingen ser ikke lys ut. Bare en 
massiv åksjon fra fagforeninger, 
elever og andre skoleinteresserte 
kan hindre at utviklingen fortset
ter SongvolL 

er et samarbeidsforum mellom fagorganiserte og en
kelte brukergrupper mot budsjettnedskjæringer. Til 
nå har 30 fagforeninger .sluttet seg til eller støttet de 
aksjonene som «La Oslo leve» har organisert. 
«La Oslo leve»s paroler er 
* JA TIL A!lBEID -* LA OSLO LEVE * STOPP UTA RMINGEN AV OSLO * OLJERIK DOMMEN - ALLES RIKDOM * STATENS MILLIARDOVERSKUDD MÅ 

BR UKES I NORGE - INVESTER I FYL 
KER OG KOMMUNER 

Åpent møte 6. november 
«La Oslo leven arrangerer et stort åpent møte 6. november om stats
budsjettets konsekvenser for Oslo kommune. Alle politiske partier er in
vitert. Regjeringen er bedt om å stille med representant på møtet. Møtet 
holdes i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass. 

Det vil bli laget en møteplakat som kan fås ved henvendelse til per
soner i Arbeidsutvalget. Møteplakaten kan J eks. brukes i bydelene eller 
henges opp på arbeidsplassene. Nøyaktig program og deltakere vil bli 
annonsert i dagspressen . 

«La Oslo leve» arrangerer en markering med fagfore
ningsfaner 7. november klokka 9 .30 når Stortinget 

Hans Strømsøyen 

Viktig budsjettår 
- Det er flere forhold som gjør 
denne budsjettrunden spesielt 
vikt ig. Det helt åpen lyse er at sko
lesektoren ikke tåler fl ere ned
skjæringer med de følgene det gir. 
Det skulle være nok å peke på 
rammetimetallet på barnetrinnet 
og 300 inndra tte studieplasser på 
a llmc nfaglig studi rct.n\n g. 
Virkningene av inntaksstopp på 
voksen gymnasene har man heller 
ikke klarhet i. 

Et dårlig budsjett for skolesek
toren i 1985 vil kune ha katastro
fale følger for lang tid. Fra 1986 
går som kjent staten over til nye 
tildelingsformer til kommunene. 
En dårlig framtidig fordelings
nøkkel kan bli resultatet av 
1985-budsjettet, sier SongvolL 

(Foto: Anne Britt Kilvik) 

Høyeste prioritet 
Magne So~gvoll, som også er 
medlem i arbeidsutvalget i «La 
Oslo Leve» sier at påvirkningen · 
må settes inn både mot Stortinget 
i forb indelse med statsbudsjettet 
og mot kommunepolitikerne. 
Han håper videre at alle arbeids
tak erorgan isasjoner i Oslo ti!
s\.rebcr en f \\et!. 'no \dn\n-g l. de\.\.c 

arbeidet. 
- Oslo Undervisningsforbund 

vil kaste alle sine krefter inn i ar
beidet, sier SongvolL Han ser hel
ler ikke bort fra at aksjonsviljen 
på den enkelte skole vil komme til 
overflaten. På det feltet vil det væ
re viktig å utnytte alle mulige på-

-virkningskanaler og påvirknings
former. 

starter sin behandling av statsbudsjettet. Det opp
fordres til å delta i denne markeringen med paroler 
og plakater, selv om man ikke har med fane fra for
eninga. 

På ettermiddagen samme dag har «La Oslo leve» 
samling i Spikersuppa hvor det blir musikk og appel
ler. Det blir vurdert å lage en sentral løpeseddelfra 
«La Oslo leve» som kan brukes i mobiliseringen til 
både det åpne møtet og aksjonsdagen. Ta kontakt 
med Arbeidsutvalget . 

Oslo kommunes budsj ett for 1985 kommer til be
handling i Finansutvalget 8 . november, og «La Oslo 
leve» vil ha en punktmarkering til dette ved Heftye
villaen som ligger ved Frognerseteren. 

Arbeidsutvalget 
«La Oslo leven har et arbeidsutvalg som kan kontaktes: 
* Synnøve Strande, Norsk Sosionomforbund, Oslo-avd. 
Tlf. 4011 55 
* Ada Castracane, Norsk Sykepleierforbund, Oslo krets. 
Tlf. 114330 
* Magne Sangvoll, Oslo Undervisningsforbund. Tlf. 42 88 60 
* Jon Sjøtveit, Bedriftsklubben Fellesmeieriet. Tlf. 162010 
* Harald Johannesen, Renholdsverkets Arbeiderforening. 
Tlf. 2250 10 
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Tove Stangebye-Nielsen 
(Foto: Leif Gabrielsen) 

D a 

Vegard Holm (Foto: Klassekampen) 

KLASSEKAMPENS OSLO-EKSTRA 7 

Høyres hevn 
• 

I 

eldreomsorgen 
De som avslører det menneskefiendtlige innholdet 
i Høyres eldreomsorgs-politikk, kan vente seg en 
grusom hevn. Den leksa skal pasienter og ansatte 
ved Adamstuen og Solvang sykehjem nå få lære. 
Disse to sykehjemmene har nemlig til nå hatt bed
re bemanning enn de sykehjemmene der eldre
omsorgsdirektør Gjestebye har skjært alle budsjet
ter til beinet. 
For vel et halvår siden måtte Høy
re og Kristelig FolkeP.arti gi opp et 
framstøt for å redusere beman
ning og driftsstandard- på Adam
stuen og Solvang sykehjem. _Re
duksjonene ble vedtatt i fjorårets 
budsjettmøte, men pasienter og 
ansatte organiserte så grundige og 
kraftige protester at Venstre og 
Fremskrittspartiet skifta stand
punkt. 

Høyres Martha Seim Valeur 
mente i bystyredebatten a·t Sol
vang sykehjem har en «så mye 
mer eksklusiv bemanning enn de 
andre sykehjemmene» at det var 
nødvendig med nedskjæring. 

Men ikke minst pasientenes 
eg~n aksjonskomite på Solvang 
bidro til å s.kape et s~ avslørende 
press før bystyrets møte om saken 

partifeller og de tre folkevalgte· fra 
Kristelig Folkeparti som ikke bøy
de av da saka ble behandlet i by
styret. 

Høyres hevn 
Men nå skal Høyre ta hevn. Bud
sjettforslaget for 1985 er basert på 
at Solvang skal miste 45 av sine 
217 stillinger. Og Adamstuen skal 
fratas 1 7 av de 91, 5 stillingene 
der. 

Dermed blir 62 flere personer 
uten arbeid. Og de kravstore pasi
entene som til og med var frekke 
nok til å danne egen aksjonskomi
te får merke at «eksklusiviteten» 
endelig tar slutt. 

· at det bare var Seim Valeurs egne 

Fortsatt er eldreomsorgen høy
ere priori tert i Høyres og Kr.F.' s 
programmer enn alle andre saker 
til sammen. Høyres eldreomsorgspolitikk er menneskejiendllig. Bildet er ikke fra Adamstuen/Solvang. 

_ Stå sammen 
mot «splitt 
og hersk» 
- Vi må ikkje gå mn 
på ein diskusjon om 
kv en som er dei mest 
tren gande. K va slags 
kriteriar skal ein leggje 
til grunn for slikt? Ein 
slik diskusjon er for
kasteleg . V i må ikkje gå 
til krig mot kv arandre, 
men stå saman mot nye 
forsøk på splitt og 
hersk. 

Det er Tove Stangebye-Nielsen 
som har denne kommentaren til 
ein del av finansrådmannens ny
tenkjing." Tove er tillitsvald i Oslo 
Sykehuspersonales forening, re
presentantskapsmedlem i Oslo 
Samorg. og har arbeidd i mange 
år ved Furuset Sjukeheim. 

Finansrådmann Bernt H. 
Lund argumenterer tilsynelaten
de klart: «Det er nå ikke mulig å 
opprettholde en høy sykehusdek
ning samtidig som eldreomsorgen 
bygges ut ... Selv om samtlige til
tak innenfor helse- og sosialsekto
ren tradisjonelt regnes som tiltak 

for svakstilte, er det også her gra
der av behov». 

Tove avviser den ne argumen
tasjonen , fordi Lunds poeng j o er 
at dei ul ike personalgru ppene og 
brukargruppene innan helse- og 
sosialvesenet skal narrast til å slåst 
med kvarandre. 

- Eldreomsorgen skal ikkje 
vere ein oppbevaringsplass og ein 
ghetto. Det går ikkje an å berre 
telle sjukeheimsplassar. Det er 
uakseptable forhold i Oslos eldre
omsorg i dag; Vi treng meire res
sursar for å kunne gi skikkeleg be
handling og rehabilitering tilbake 
til samfunnet. 

17 millionar 
- Men .polit ikarane prioriterer 
da eldreomsorgen på topp? 

- Det er skilnad på ord og 
handling. Da budsjettet for 1984 
vart omarbeidd i mai, vedtok by
styret å ta 17 ,2 millionar kr vekk 
frå eldreomsorgen. Og det stemte 
bl.a. Høgre , Ap. og Krf. for. Vi 
har opplevd det same mange gon-

Birger Thurn-Paulsen (Foto: Klassekampen) 

Støtte W 
«La Oslo leve» 
- Det er statens ansvar å ta på 
seg uløste og nye oppgaver. Ned
skjæringene rammer oss indirek
te. Vi må engasjere oss i kampen 
for sjukehusplasser, skoler og bar
nehager. Det er statens ansvar. Vi 
må få kommunepampene som sit
ter der og toer sine hender til å 
jobbe mer aktivt for kommunen. 
Vi trur folk må jobbe sjøl, derfor 
har vi slutta oss til «La Oslo 
leve»-aksjonen , sier Vegard Holm 
i Oslo Transportarbeiderfore
ning. 

- Vi tåler ikke ytterligere re
duksjoner med den staben vi har 
nå. De siste åra er det skåret ned 
6-7 mil lioner på Oslo Nye Tea
ter. 

Dette sier Birger Thurn-Paul
sen i Oslo Film- og teaterteknisk 
forening. Også denne fagforenin
ga har sh.rttet seg til «La Oslo le
ve». Foreninga er bekymret for 
teatrenes og kulturarbeidets 
framtid i Oslo: 

- Vi har vanskelig for å ta fi
nansrådmannen sin trossel om å 
legge nt;d Oslo Nye så veldig al
vorlig. Kulturrådmannen har gitt 
oss signaler om at bevilgningene 
vil bli redusert med 2,5 millioner. 
Det vi er redd for er en gradvis 
nedtrapping og overgang til pri
vat teater, at teatrene skal klare 
seg med billettinntektene og bli en 
type revyteater, sier Thurn-Paul- . 
sen. 

( Foto.· Leif Gabrielsen) 

ger. Mange titalls millionar som 
er b evilga til eldreomsorg, blir 
kvart år inndratt i stillhet og brukt 
på andre sektorar. 
Tove seier at bemanninga på sju
keheimane må aukast med to stil
lingar pr. post, slik Kommune
forbundet, Sjukepleiarforbundet 
og Hjelpepleiarforbundet har stilt 
felles krav om . 

- Men blir det ikkje betre i 
eldreomsorgen når ein del sjuk:e-
husavdelingar blir stengt? · 

- Nei, det blir verre. Også 
sjukehusrådmann Muller er enig i 
akkurat det. Han har påvist at dei 
nye sjukeheimane som kan tas i 
bruk i 1985, ikkje ein gong vil gi 
plass til dei gamle som må vekk 
frå dei nedlagte sjukehusavdelin
gane. Korleis skal det da gå med 
dei nær 2000 andre som står på 
venteliste. 
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-Revolusjon betyr ikke annet enn at arbei
derklassen overtar alle de milliardene som 
staten velter seg, sier Jorun Gulbrandsen. 

(Foto: Anne Britt Kilvik) 

Kvinnerhar 
0 mesta tape 

- J eg ~ es det er vanvittig at kravet om bedre eldreomsorg, flere barnehager, nok 
sykehjem eller skikkelige skolebøker til ungene «svekker konkurranseevnen» og «truer 
arbeidsplassene». Det er jo dette svaret regjering og myndigheter gir oss når vi forsva
rer folks levekår i Oslo. For kapitalistene er folks behov et problem! Et sånt sam-
funnssystem har ikke livets rett. Kvinner har mye å tape på nedskjæringene i Oslo 
kommune. Og alt å vinne på å avskaffe kapitalismen! 

Slik kommenterer Jorun Gulbrandsen forsla
get til O slo-budsjett for 1985 . Jorun er leder 
for K vinneutvalget i AKP(m-1). Oslo-jente. 
Lærer på Lutvann skole. Av svært mange er 
hun foreslå tt som førstekandidaten på RVs liste 
i O slo til stortingsvalget neste år. Når nomina
sjonskomiteen har avsluttet arbeidet, blir hun 
trolig å finne helt i toppen av RV-lista. Jorun 
er opptatt av å vise hvordan forslaget til Oslo
budsjett spesielt rammer kvinner . 

Et slag mot kvinners sjølstendighet 
- D et har alltid vært en kampsak for kvinne
bevegelsen at kvinner økonomisk skal kunne stå 
på egne bein . Jo mer økonomisk sjølstendig du 
er , jo mer kan du bestemme over livet ditt . Når 
det i budsj ettet foreslås at et par tusen arbeids
plasser i kommunen skal fj ernes - og dette er 
a rbeidsplasser hovedsakelig innafor helse-' og 
sosialsektoren - er det et sterkt slag mot kvin
ners mulighet til å tjene egne penger. Nesten al
le som jobber innenfor helse- og sosialsektoren 
er kvinner. 

Sparer milliarder på kvinners omsorg 
- Ofte blir rasering av helse- og sosialsektoren 
utelukkende framstilt som noe som går ut over 
pasienten/klientene. Selvsagt rammer det dem. 
Men det snakkes mye mindre om at det betyr 

tap av kvinnearbeidsplasser. Samtidig med at 
budsjettforslaget r~mmer kvinnearbeidsplasser 
og pasienter/klienter , går nedskjæringene ut 
over kvinner på enda en måte. K vinnene får 
nemlig mer tvunget omsorgsarbeid hjemme når 
bl.a. sykehussenger nedlegges og husmorvikar
tj enesten avvikles . J eg er ikke imot at vi skal vi
se omsorg for hverandre, og hjelpe barn, syke, 
gamle . Kvinner viser jo en enestående omsorg 
for andre mennesker. M en det·er en helt annen 
sak å bli tvunget til å pleie mennesker som skul
le vært på pleiehjem eller sykehus. Staten spa
rer milliarder hvert å r på kvinners omsorg og 
oppofrelse . Norske kvinner gjør ca. 500 000 år
sverk i privat omsorgsarbeid i hjemmet. Om
regnet i lønninger blir det nesten 38 milliarder 
kroner året! 85 % av eldreomsorgen er privat -
den drives av kvinner i de tusen hjem . 70% av 
alle førskolebarn i Norge er uten offentlig tilsyn 
om dagen , de er uten muligheten til å leke med 
andre unger i trygge omgivelser. Nå skal enda 
·mer av dette ansvaret lesses over på kvinner. 

Bare felles kamp nytter 
- Hva mener du at kvinner skal gjøre - her 
og nå? 

- Dette er problemer som den enkelte kvin
ne ikke kan løse alene. Dette er en kamp som 
må kjempes av alle som er for kvinner - kvin-

ReHpå,altl 
Ktlseløsning 
eller kamp? 

Hvis du ikke trenger 
sminke på virkeligheten 
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Kriseløsning 
eller kamp? 
Dette er tittelen på et hefte ut
gitt av Oslo RV. Heftet, som er 
redigert av Harald Minken, gir 
bl.a. svar på hvorfor kommu
nen har dårlig økonomi, hvorfor 
nedskjæringene rammer kom
muneansatte og arbeidsfolk el
lers i byen og RVs svar på Oslo 
Krisa . Heftet er på 60 sider, og 
koster 20,- kr. 

nebevegelsen , fagbevegelsen , «La Oslo leve». 
Vi · må slåss samlet for utbygging av ·eldre
omsorgen , barnehagene, mot nedskjæringene. 
Vi må lage store demonstrasjoner sammen med 
«La Oslo leve», fagforeninger , kvinnebevegel
sen . 

- Hva tror du vi kan oppnå? 
- Lite . Kanskje vil vi klare å hindre noen av 

angrepene . Men problemet er jo at det ikke er 
folk sjøl som har makta. Borgerskapet vil inves
tere pengene sine utenlands for å øke egen rik
dom. De tenker på egen pengepung, ikke på 
Grete Berg på Stovner.Jeg vil at folk skal forstå 
at·de som sitter med makta ikke er interessert i 
at folk skal få det bedre. 

Se din egen styrke 
- Det viktigste er at vi forstår at dette systemet 
ikke gjør livet bedre for vanlige folk . Det er in
gen annen u tvei enn å lage revolusj on i Norge. 
Mange synes sikkert det høres rart eller hardt ut 
med «revolusjon». M en revolusjon betyr ikke 
annet enn at arbeiderklassen overtar alle de 
mill iai:dene som staten velter seg i. Når kapita
listene ikke vil gi dem fra seg frivil lig, må vi ta 
dem med makt. Vi skal bestemme sjøl. Først da 
kan det bli virkelig demokrati - folkestyre. Vi 
jobber for at folk skal se sin egen styrke, og se at 
bare folk sjøl kan forandre samfunnet, sier Jo
run Gulbrandsen. 

RV-bladet utgis av Rød Valgallianse i Oslo, og forteller siste 
nytt fra Bystyret og andre folkevalgte organer. RV-bladet for
teller om RVs politikk, og om de andre partienes ord og gjer
ninger. 
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RV-bladet kommer ca. en gang i måneden (10 nr. i året), og 
koster kr. 50,- pr. åt. Abonner nå. 

D RV-bladet D Hefte om kriseløsning eller kamp 

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

Adressse: ..... . .. .. .. .... .. ... ... .... .. .. .... . .. .. . ... ... .. .. . ... .. .. ...... .. . 

Sendes til : Oslo Rød Valgallianse, Boks 211 , Sentrum, 0155 Oslo 1. 

Partiprogrammene er mindre 
pålitelige enn amerikansk så
pereklame. Partienes hand
linger viser hvilken politikk de 
virkelig er for . Svarer du rik
tig på disse 12 spørsmålene 
fra bysryrets budsjettdebatt i 
desember 1983, er du en av de 
som best klarer å skille mel
lom politiske løfter og politisk 
praksis . (Riktig svar finner 
du øverst på sida). 
1. Kommunen støtter statskirka 
med 35 m ill. kr. i 1984. RV 
foreslo å sløyfe denne bevi lgnin
ga «fordi statskirkevesenet må 
betraktes som et rent statl ig an
liggende som er kommunen 
uvedkommende». H vem stemte 
for dette? 
a). R V, SV og Venstre, b) RV 
og SV, c) Bare RV. 
2. Et forslag om å redusere 
grunnskolens u tstyrsbudsjett 
med 500 000 kr . fikk støtte fra 
Fremskrittspartiet. H vern var 
forslagssti ller? 

a) Kr .F., b) Fr.p. selv, 
c) Ap. 

3. H vilket parti foreslo å frys<: 
fast de kommuneansattes løn
ninger på samme kronebeløp 
som i 1983 som et ledd i «en 
samlet og solidari sk innsats for å 
sikre kommunens økonomi». 

a) Venstre, b) Fr.p. c) Kr. f. 
4. H vem fo reslo å sette opp par
kometre på alle u tfartsparke
ringsplassene ved sjøen og i 
marka og innføre 50 kr. u treise
avgift for alle som drar med båt 
fra Oslo havn? 
a) Fr.p., b) Kr .f. , c) Venstre 
5. Alle partier i bystyret stemte i 
desember for bevilgning til å 
starte bygging av Løren skole for 
bl. a . hørselshemma elever . 

· H vilke partier skifta standpunkt 
slik a t bevilgninga ble inndratt 
23 . mai 1984? 
a) Ap. og H., b) H, Fr.p. og 
Venstre, c) H ., l'r.p. og Kr.L 
6. For ett år siden sto ca. 30 
spes ialbygde leiligheter for 
funksjonshemmede tomme i 
O slo, fo rdi de som sto på ven
teliste, ikke hadde nok penger. 
R V foreslo at komm unen skulle 
kjøpe leilighetene og leie dem ut 
ti l de på ventelista som hadde 
størst behov og ti l samme pris 
som trygdeleiligheter. H vilke 
partier støtta dette? 
a) R V, SV , Ap. og Fr.p., b) R V 
og Venstre, c) RV, Kr.f. og SV. 
7. Bystyret vedtok å legge ned 
enten barneavdelinga på Aker 
eller på Ullevål Sykehus. Hvem 
stemte for nedleggelse? 
a) H. og Ap., b) H ., Fr.p og 
Kr.f., c) H. , Fr.p., Kr.f. og 
Venstre 
8. Den såk.rlte Barneplanen som 
ble laga i 1981 (av Norsk in
stitutt for by og regionforsking i 
samarbeid med Oslo kommune) 
var en 10-års plan for å ruste opp 
barns mi ljø i indre by. RV fore 
slo bevilgning på 84-budsjettet i 
samsvar med planen, og fikk 
støtte av: 
a) Venstre, Kr.f. og SV, 
b) Bare SV, c) Ingen 
9. Budsjettforslaget for 1984 in
neholdt forslag om store kutt i 
undervisninga for fremmed
språklige elever. RV foreslo å 
øke ressurstildelinga høsten 
1984 i takt med økninga i elev
tallet. Dette RV-forslaget ble a) 
vedtatt enstemmig b) avvist mot 
RVs og SVs stemmer. b) vedtatt 
mot Fr.p.s. stemmer 
10. Forslaget ti l 1984-budsjett 
forutsatte indraging av / 18 ar
beidsplasser i veivesenet. RV 
foreslo å opprettholde disse ar
beidsplassene. De som støtta 
RV-forslaget var: 
b) Ap. , SV og Venstre , 
c) Ap og SV 
11 . RV foreslo at de som bor i 
boliger med husbankstandard el
ler dårligere skal være fritatt for 
økning av eiendomsskatten, og 
fikk støtte fra: 
a) SV og Venstre, b) SV og Ap., 
c) Bare RV 
12. RV foresid å inndra still inga 
som institusjonsprest innen hel
severn for psykisk utviklings
hemmede og opprette ei still ing 
som vernepleielærer i stedet. De 
som stemte for var: 
a) RV , SV, Venstre og Ap., 
b) Bare RV , c) Bare SV og RV. 
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