
Byrådet «stjeler» skolepenger 
for å bygge 

MARMOR-H LL I RÅDHUSET! 
Oslos Høyre-byråd er i ferd med å fullføre 

bygginga av en marmorhall til seg sjøl. Enda et 
representasjonslokaf ei rådhuset - med spesialskåret marmor i goivef 

og klebersteins vegger. 
For å få penger til dette, måtte byrådet «stjelen fra skoleungene på 

Østkanten. Ti millioner kroner som bystyret hadde bevilga til oppus-
sing av Østkantskoler, og ni mmioner som var bevilga til nødvendig 

vedlikehold på kommunale bygg. ble «overført» til prestisjeprosjektet 
i Rådhuset. Alt sammen skjedde ved byrådsvedtak 13. oktober. 

Dette er tingenes tilstand i Oslo rådhus i et nøtteskall. 

I A frenposten skrives det spalte
metre om straks-tiltak i helsevese
net, om topprioritering av 
eldreomsorgen, osv . , osv. Men i 
Rådhuset - bak byrådets stengte 
dører - flyttes bevilgningene fra 
bl.a. den nødvendige oppussinga 
av Grunerløkka skole og til en helt 
unødvendig marmorhall samt et 
ombyggingsarbeide i Rådhuset 
som er organisert aldeles etter 
molbo-prinsippet. Her har byg
ningsarbeidere først fått beskjed 
om å rive en vegg, så en ny be
skjed om å sette den opp igjen, for 
deretter å rive den på nytt. Alt 
sammen mens entrepenøren -
Stensrud & Sønn A/S - skriver ti
meregning til kommunen __ . 

Fra 25 til 80 mm. kr. 
16. oktober 1985 vedtok Oslo 

Formannskap at kontorene i og 
ved Rådhuset skuHe pusses opp 
for 25 rni!L for å gi plass til Hans 
Svellands nye byråd og et større 
antall heftidspo!itikere . Arbeidet 
skufle avsluttes tidlig på høsten 
1987. 

I dag er byggeprosjektet utvida 
uten styring og kostnadene er helt 
ute av kontroll . Byrådsleder Hans 
Svelland snakker nå om ei slutt
regning på 80 mil!. kroner ... 

Rød Valgallianse 
Den siste uka har RVs bystyre
gruppe i samarbeid med avisa 
KiasseJsampen avslørt Høyre
byrådets luksusbevil~Jninger til 
seg sjøL På samme måte som det i 
fjor var RV som avdekka det bunn
løse kommunale pengesluket ved 
Sentrum T -banestasjon og den , 

skandaløse måten Høyre u~r /),i) 

politikere opptrådte på · {f,_1. 

saken. Bl.a .. hadde de unn!Et, \bre.:, 
s e erstatningskrav i tide not Gf· 

entrepenør som bevislig bn,de df'. 
ter av T-banestasjonens ·uik ver 
hjelp av gamle melkekartonqer cu 
brukte forskalingsbord . __ 

Arbeidstidsforkorting -
etler bare mer stress? 
Oslo kommune - som er i c", ndets 
største arbeidsgiver -- prover å 
torpedere arbeidstidsfork 'Jrtinga 
som ble oppnådd ved siste ~ariff
oppgjør. 

RV har derfor reist et r og for s~v 
selvsagt forslag om at arhe•dstids 
forkortinga skal komptmse,ws 
med nye stillinger i sykehus. eldre
omsorg, barnevern , osv M13n 
Arbeiderpartiet har a!feH, . •l g:;' 
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oss kla r beskjed at de vil gå sam
r,-ien med Høyre og Fremskritts-
r.,ar-ciet og stemme ned dette 
fo,:::l aget! 

Oslos 87-pudsjett er breddfullt 
,,v liknende saker der Ap. og Høyre • 
er blitt «enige på kammerset>~ om 
å avvise selv de mest opplagte vel
ferdskrav. 

,. 
~<·~:~\ f_>s.l;r;_;> ;;_;, 

Aksjoner er nødvendige 
Derfor må fagforeningene aksjo
nere hvis de ska! ha sjanse til å få 
nye stillinger slik at arbeidstids
forkortinga blir noe anna enn mer 
mas og st ress. Unger og foreldre • 
på Ruseløkka skole må være. år
våkne så ikke de pengene som nå _ 

bevilges til oppussing, bH, «tatttil-
bake» for å finansiere neste 
byggetrinn på Rådhuset. Ung
domshuset «Blitz» vil ikke uten 
kamp få de pengene som trengs til 
fortsatt drift. Ingen får noe uten å 
slåss for det sjøl. · 

Re;d Valgallianses bystyregruppe 
har nå kontor i Rådhuset. ! Grupperom C i 
Vestre tårns 2. etasje finner du gruppe
se'.<retær Espen Mathisen. Tlf. 41 00 90, 
iinje 8620 eller 8624, 

Oslo AKP(m-1) 
har kontor i Gøteborggata 8 på Rodeløk
ka. Tlf . 38 42 50 eller 35 36 09. Der tref~ 
fer du Jan Hagen som er Oslo AKPs 
sekretær. 

'-P'. 2· ,,. ,:.-1 ;.::en er utgitt av Oslo AKP(m-t) i samarbeid med RVs bystyregruppe. 

www.pdf-arkivet.no (2020)




