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i Oslo forste byregjering er valgt. Etter sterk oppfordring fra 
·Thorvald Stoltenberg, har Ap.s bystyregruppe nesten fulltallig 
stemt for ·Albert Nordengen som Ordfører i Oslo! Og den sam
me Stoltenberg er som takk blitt varaordfører. Men verken 
ordfører eller varaordfører har noen myndighet . I den grad det 

, finnes makt i Rådhuset, samles maktas tråder nå i fire hender 
i tilhorende herrene Hans Svelland og Viggo Johannessen. 
! 

Bakgrunnsstoff til skoleringsmøte om byregjeringa, 
arrangert av Oslo AKP(ml) , april 1986 

-------------------
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Oslo og Vi. 

7. RV-bladets artikler om byregjeringssystemet i 1985 og nr.1/86 

(Er du abonnent?) 

8. RVs hovedinnlegg i bystyredebatten om byregjering 23.10.85 

9. Bjørvika som eksempel : Et byrådsmedlemmer forklarer at det er 

kapitalens jakt på maksimalprofitt som styrer byen. 
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1. Hovedpunkter i innledninga. 

a. Utgangspunkt. 

Staten er et redskap i en klasseshender for å herske over en annen klasse. 

Dette omfatter både politisk kontroll og økonomisk omforderling. Kommunen er 

en lokal del av statsapparatet, som er blitt stadig viktigere. 

Når økonomiske og klassemessige forhold endres i samfunnet, trengs det 

endringer inennfor herskerklassens maktapparat. 

b. Hvorfor byregjering (byråd). 

Innføring av byregjering i Oslo er ei større ommøblering og oppstramming av 

borgerskapets maktapparat for at det skal passe til nye forhold. Dette har 

dels klassemssige årsker, dels skyldes det personmotsetninger innenfor det 

herskende sjiktet i kommunens maktapparat. 

c. Hva er nytt i det nye systemet ? 

- den gamel rådmannsordninga avvikles, istedetfor sektorinnretta råd

menn får vi en administrativ toppledelse (med direktørtitel) som er bygd opp 

etter en konsernmodell . 

maktkonsentrasjon 

- fra formannskap (flere partier) til byregjering (ett part i ) 

- svekking av sektorinteresser (avdelingsutval og rådmenn 

blir borte, deres makt til byrådet 

- knebling av etatsjefer, lojalitetsplikt 

Denne maktkonsentrasjonen går lenger enn kommunelovens§ 31 A tillater. 

- flere pampeverv i Rådhuset 

- foreløpig ca. 50 heltidspolitikere , mot ca. 20 før 

endrede forhold for AP, skjerper indre motsigelser i forh ol d 

det faglieg aristokratiet i Ap. 

- et nytt sosialt sjikt oppstår i kommunen (?) 

- Desentralisering - rammefinansiering. 

Det er meninga å videreutvikle et detaljert rammefinansieri ngs

system til alle deler av kommunens virksomhet der ansvaret for å få ressursene 

til å strekke til desentraliseres og pulveriseres ned til nederste ledd og løn ns 

trinn, mens all makt over ressurstildelinga samles på toppen. 

d. Mere hemmlig saksbehandling. 

Alle saker unntatt offentlighet inntil byrådet har fatta vedtak/innstilli ng 

og avgjort hva de vil offentliggjøre 

e. Korporativisme. 

ASU-ene (Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg) er tiltenkt rollen som et 
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nytt slags samarbeidsorgan der arbeidsgiver (administrasjonssjef i etat/bedri f t '. 
og fagforeningens tillitsvalgte sammen avgjør hvordan etatens ressurser best 

skal utnyttes innen de ramemr bystyre/by råd har vedtatt. Håpet er at admini

strasjon og tillitsmannsorgan skal smelte sammen til en ny slags styringsorganer 

av en høyere orden, slik Mussolini i si tid jobba for i Italia. 

f. Hva betyr det nye s~stemet for arbeiderklassen i Oslo. 

g. Hva betyr det nye systemet for AKPs politiske arbeid. 
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(j) REGLE~lENT FOR BYRÅDET J OSLO 

Vedtatt aY Oslo bystyre 23. 10.85 med hjemmel i kommunestyrelovens§ 25. 

§ 1 Oppne,ning 

Oslo kommune skal ha et byråd, som skal lede kommunens administrasjon og 
innstille overfor bystyret. Byrådet består av 7 medlemmer, som velges av og 
blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer. Bystyret velger også formann 
og nestformann. 

Byrådet velges for 2 år etter reglene i Midlertidig lov om forsøk med særlige 
administrasjonsordninger i kommuner av 21.6.85. 

Ordføreren er ansvarlig for at det blir dannet byråd etter et valg eller når 
bydJet er fratrådt aY andre grunner. 

Den som velges som byråd fratrer sine verv som medlem av bystyre og formann
skap og sine øvrige kommunale verv i funksjonstiden. 

Byrådets medlerruner bar ikke adgang til å være med i styrer og råd for sel
skap, organisasjol"ler, foreninger rn. v. som driver virksomhet som har betydning · 
for eller innflytelse på Oslo kommunes politikk eller økonomi. Bestemmelsen 
gjelder ikke verv i politiske organisasjoner. 

§ 2 Funksjonstid 

Byrådet, eller dets enkelte medlemmer, plikter å fratre dersom et flenall 
bystyret gjør vedtak om dette. 

§ 3 Kompetanse. Oppga\'er 

Byrådet skal føre det nærmeste tilsyn med kommunens forvaltning og særlig 
med penge- og regnskapsvesenet, gi forslag til kommunens budsjetter og skatte
vedtak, og ellers unale seg om den finansielle side av de saker som foreligger, 
jfr. forsøksloven av 21.6.85. Byrådet utøver sin virksomhet gjennom finans
direktøren, som har den daglige ledelse av kommunens tjenestemannsadministra
sjon. Byrådet har instruksjonsmyndighet overfor finansdirektøren. 

Byrådet er kommunens personal- og ansettelsesmyndighet med mindre annet er 
bestr .. ·mt ved lov. Ansettelse av finansdirektør foretas av formannskap, som 
også avgjør lønns- og ansettelsesvilkår, etter innstilling fra byrådet. 

Byrådets myndighet som personal- og ansettelsesmyndighet kan delegeres etter 
nærmere regler gin av bystyret. Reglene fastsettes ved eget reglement (personal
reglement) . 

§ 4 Saksbehandling 

Byrådets leder innkailer til byrådets møter . 

. Byrådet treffer vedtak og avgir innstilling som kollegium. 

For m~ene i byrådet utarbeides en dagsordep og byrådets leder eller den lede
ren bestemmer, foredrar den enkelte sak for det samlede byråd. 
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Fra tiy d dt'tS moter fores protnkoll. Finan~direktoren er sd.retær for byrådet. 

·For at hyrådet skal være bt'slutningsdyktig kreves at minst halvparten av byrå
deb mt'dlt'mmer samt finansdirdrnren er tilstede. 

Bnad~medlemmer som dissenterer kan kreve at dissensen blir fon til proto
kolls. 

Byrådets kder n ansvarlig for at bystyret og bystyrekomiteene uten opphold 
far seg forelagt innstillinger som er behandlet i byrådet. 

§ 5 Byrådets medlemmer 

Byrådets medlemmer er ombudsmenn. Godtgjørelsen fastsettes av formannskapet 
etter forslag fra byrådets leder. Formannskapet avgjør også pensjons- og arbeids
forhold. 

Byrådene kan hver for seg eller samlet be finansdirektøren eller den han utpeker \ 
om en orientering om enkeltsaker eller kommunens virksomhet generelt. 

Byrådene skal ha møtekart med bilag fra bystyret, formannskapet, bystyrekomi
teene, lovbestemte utvalg og råd. 
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REGLE,1ENT FOR BYSTYREKO~'IITEENE I OSLO 

Vedtatt a,· Oslo bystyre 23.10.1985 i medholda, kommunestyrelo,·ens § 25. 

-§ I Grunnlag 

Oslo kommune skal ha 5-8 bystyrekomiteer. Bystyret avgjør til enhver tid antall 
komite-=r og dt>n saklige fordeling av oppgavene. 

§ 2 Oppnevning av medlemmer 

Bystyre: velger på sin første møte i valgpericxien 11 medlemmer og 11 varamed
lemmer til hver bystyrekomite. Blant medlemmene i hver komite velgør bystyret 
leder og nestleder. Valgene skjer ener forholdstallsprinsippet. 

Valgæ.re til kommunens bystyrekomiteer er bystyrets medlemmer og varamed
lemmer, dog slik at ledere og nestledere skal være faste medlemmer av bystyret. 

§ 3 Valgperiode. Funksjonstid 

Valg~rioden er 4 år og tilsvarer bystyrets, dog slik at enkeltmedlemn-1er kan 
skiftes ur i pericxien. 

§ 4 Kompetanse. Oppgaver 

Bystyrelomiteene avgir innstillinger i saker som behandles i formannskapet eller 
i bystyret. 

Komiteene kan avgjøre saker i henhold til delegert myndighet. Får komiteene 
slik a-..--g_jørelsesmyndighet,. kan leder, nestleder, eller et mindretall på 3 anke 
til fon:nannskapet/bystyret i saker der bystyret har gitt prinsippielle retningslinjer. 

§ 5 Saksbehandling 

Bystyre.komiteene fastsetter en møteplan for året og plikter å behandle innstillin
ger OYersendt fra bystyret uten unødig opphold. For så vidt gjelder møteinnkal
ling og fremgangsmåte ved voteringer, gjelder kommunelovens § 27. 

Bystyrekomiteene er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er 
tilstede i møtet. 

Lederen er møteleder og setter sammen med nestleder opp dagsorden og proto
koll. For øvrig kan et mindretall på 3 kreve at det innkalles til møte i bystyreko
miteen. Bystyrets sekretariat er ansvarlig for at nødvendig sekretærhjelp, kontor
personale og kontorutstyr stilles til komitelederens disposisjon. Bystyrekomiteens 
nestlec:er er :,ledfortreder for lederen. 

Det f~es protokoll over forhandlingene. Av protokollen skal det fremgå hvordan 
de forsijellige partiers representanter har votert i saker hvor det har vært dis
sens. Protokollen fra forrige møte skal behandles som første sak på hvert møte. 

Kopi av møteinnkalling, sakskart og utskrift av protokollen sendes ordføreren, 
byrådc:s medlemmer, finansdirektøren, revisjonsdirektøren, :,amt partigruppene. 

- - - - - - ----------------------------- ----------
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En bystyrekomite, dens leder, nestleder eller et mindretall på minst 3 medlemmer 
kan be byrådet kalle inn finansdirektøren eller den han utpeker til å gi oriente
ring i de saker som behandles i kvmll~en. 

På tilsvarende måte bn byrådeb leder eller den han utpeker innkalles til mote . 

Bystyrekomit~ene, deres ledere og nestledere kan bt' byradet om å bli orienten 
om hvilke viktige saker som er under behandling i byrådet. 

§ 6 B)'styrekomiteens leder og nestleder 

Leder og nestleder for komit~en er ombudsmenn. Deres godtgjørelse, arbeidsvil
kår m. v. avgjøres av formannskapet. 

§ 7 Bystyrekomiteenes sekretariat 

Hver bystyrekomite skal ha sekretærhjelp med faglig kompetanse innenfor 
komiteens arbeidsfelt. 

Komitesekretærene ansettes av formannskapet. De skal være administrativt tilknyt
tet bystyrets sekretariat, men til daglig underlagt komitelederne og skal bistå 
komiteene i det daglige arbeid. 
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0 Reglement for Oslo formannskap 

Vedtatt av Oslo bystyre 23.10.85 med hjemmel i kommunestyrelovens§ 18. 

§ I Formannskapets gjøremål 

a. Formannskapet kan avgjøre saker som det tilkommer bystyret å gjøre vedtak 
i, når det ikke er tid til å forelegge saken for bystyret uten å utsette berettige
de hensyn for å bli tilsidesatt. Melding om vedtaket forelegges snarest mulig 
for bystyret. 

b. Formannskapet utøver personal- og lønnsmyndighet for byrådsmedlemmer, 
byrådssekretærer, funksjonærer ved bystyrets sekretariat og for alle folkevalgte 
organer. -

c. Formannskapet skal utøve funksjoner som etter kommunestyreloven og særlov~ 
givningen er tillagt formannskapet. 

I saker til formannskapet skal det foreligge en innstilling fra byrådet, ved
kommende bystyrekomite, særlovbestemte styrer, råd og utvalg, ordføreren eller 
administrasjonsutvalget. 

I innstillingen skal det kort og oversiktelig være gjort rede for sakens gjenstand 
og for mulige dissenser blant de innstillende myndigheter. Der det foreligger 
innstilling fra byrådet skal denne refereres og folge saken. Innstillingen skal 
inneholde forslag til vedtak (konklusjon): Dette kreves likevel ikke når saken 
gjelder valg eller ansettelse. 

Ordføreren kontrollerer at alle saker er forberedt slik som bestemt i første 
avsnitt og ellers på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, regle
ment og andre bindende bestemmelser gir. Hvis så ikke er tilfelle sørger ord
føreren for ny forberedelse jfr. kommunelovens § 33. 

Ordføreren sørger for at inn!)t..illingen blir trykt eller mangfoldiggjort og at de 
blir sendt til formannskapets medlemmer og varamedlemm~r, byrådets · med
lemmer, finansdirektøren samt til alle medlemmer av regnskaps- og desisjonsut
valget og rev,sjonsdirektøren samtidig med innkal!ing til møte, jfr.§ 2 nedenfor. 

Fra samme tid kan pressen og andre interesserte fa utlevert innstillingene, 
unman de som er betegnet som konfidensielle av ordføreren. De som monar 

t 
l 
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slike innst illinger plikter å bevare taushet om innholdet. 

. Sakene settes opp i to avdeli nger: 

Avdel ing A inneholder bare saker som straks kan offentliggjøres . Denne del 
av utJraget sendes til pressen samtidig som den sendes til formannskapets 

·medlemm er , varamedlemmer, byrådets medlemmer og finansdirektøren . Ved
kommende dokumenter legges ut for pressen når ordføreren ikke bestemmer noe 
annet. 

Avdeling B inneholder saker som det ikke nå gis noen melding om. Denne 
avdeling av utdraget merkes konfidens; ... lt. 

Ordføreren bestemmer hvilke saker som skal føres opp på utdrag A og utdrag 
B. Om offentliggjøring av vedtak og dokumenter ener formannskapets møte 
vises til § 9, jfr. § 12 nedenfor Ufr. forvaltningsloven og lov om offentlighet 
i forvalmingen). 

§ 2 Tiden for møter. Ekspedisjon av saker 

Ordføreren kaller formannskapet sammen til møter når saksmengden tilsier det. 

Utdrag av sakene sendes formannskapets medlemmer og varamedlemmer, byrå
dets medlemmer, finansdirektøren samt til revisjonsdirektør før møtet. Samtidig 
hermed legges frem dokumenter ril offentliggjørelse i den utstrekning ordføreren 
bestemmer, jfr.§ I siste ledd foran. 

Etter forslag av ordføreren kan formannskapet med 2/3 flertall vedta å behandle 
saker som ikke er ført opp på utdraget, når saken er forsvarlig forberedt og 
hurtig avgjørelse anses nødvendig. 

§ 3 Forfall. Varamenn 

Reglementet for bystyrets § 2, første ledd og § 3, første ledd, gjelder tilsvaren
de for innkalling av varamedlemmer til formannskapet og for melding om forfall. 

§ 4 Åpning aY møtet 

Sekretæren utarbeider liste over de medlemmer og varamedlemmer som skal 
møte og hvilken plass de skal ha . Forøvrig far reglementet for bystyret § 3, 
tilsvarende anvendelse . Ordføreren erklærer møtet satt når minst halvdelen av 
medlemmene er tilstede , jfr. kommunelovens§ 12. 

§ 5 Rekkefølgen for behandling av sakene. Ordførerens redegjørelse. rekke-
følgen av talere 

Sakene behandles i den rekkefølge de har på sakskartet når formannskapet ikke 
bestemmer noe annet. Forøvrig vises til foranstå~nde § 2, siste ledd . 

Ordforeren refererer hver sak i det omfang det anses påkrevd og gir deretter 
ordet tii den som forlanger det. Under ordskiftet far reglementet for bystyret 
tilsvarende anvendelse. 

§ 6 Ordskifte og avstemming 
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@ Reglement for Oslo bys~yre ( ~~-5) 
Vedtatt av Oslo bystJTe 23.10.1985 med hjemmel kommunesf)Telm·ens § 
18. 

§ I Forberedelse av saker til bystyret 

I alle saker til bystyret skal det foreligge innstilling fra en bystyrekomite eller 
annen vedkommende myndighet. I innstillingen skal det kort og oversiktlig være 
gjort rede for sakens gjenstand og for mulige dissenser blant de innstillende 
myndigheter. Der det foreligger innstilling fra byrådet skal denne refereres og 
følge saken. Innstillingen skal inneholde forslag til vedtak (konklusjon). Dette 
kreves likevel ikke når saken gjelder valg eller ansettelse. 

Ordføreren kontrollerer at alle saker er forberedt slik som bestemt i første 
avsnitt og ellers på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, regle
ment og andre bindende bestemmelser gir. Hvis så ikke er tilfelle, sørger ord
føreren for ny forberedelse, jfr kommunelovens§ 33. 

Ordføreren sørger for at innstillingene blir trykt eller mangfoldiggjort og at de 
blir sendt til bystyrets medlemmer og varamedlemmer, byrådets medlemmer, 
finansdirektøren samt til alle medlemmer av regnskaps~ og desisjonsutvalget og 
revisjonsdirektøren samtidig med innkalling til møte, jfr.§ 2 nedenfor. 
Fra samme tid kan presse-n og andre interesserte fa utlevert innstillingene, 
unntatt de som er betegnet som konfidensielle av ordføreren. De som mottar 
slike innstillinger plikter å bevare taushet om innholdet. 

§ 2 Innkalling til byst)Temøter 

Bystyret holder møte så ofte saksmengden tilsier det, minst en gang hver 
måned, jfr. ellers kommunelovens § 11. Medlemmene og alle varamedlemmene 
innkalles. På innkallingen skal føres opp: 

1 Saker som etter kommuneloven (kap. 3) eller andre lover avgjøres av bysty
ret og hvor det foreligger forslag om positivt vedtak fra vedkommende 
myndigheter. 

2 Saker av samme slag hvor det foreligger negativt vedtak, når saken er fore
lagt innbragt for bystyret: - av en bystyrekomite , - av byrådet, - av lov
bestemte utvalg, styrer og råd , - av utvalget for regnskaps- og desisjonssaker. 

3 Saker som formannskapet forelegger bystyret til avgjørelse i henhold til 
kommunelovens § 21 , siste punktum. 

4 Brev fra medlemmer av bystyret hvor det anmeldes inrerpellasjoner og hvor 
det ev ntuclt blir fremsan forslag i samme forbindelse jfr. kommunelovens § 
14. 
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(Bystyrets sabkan skal foreli!!gc' minst en uke for bystyrets mmer. 

Forslag elkr henvendelse som ellers blir rettet til bystyret fra dets medlemmer 
eller andre fores ikke opp p:i innkallingen . Har forslaget eller henvendeben 
sammenheng meJ nc)t>n sak som er fon opp pa innkallingen, skal det forh oldes 
ettc'r S 5 neJenfor. Er dette iUe tilfelle, sender orJforeren forslaget eller henven
delsen til vedkommende bystyrekomite. 

§ 3 Forfall. Plassering. Opprop. 

Kan et medlem eller et varamedlem ikke være tilstede i bystyremøtet på grunn 
av lovlig forfall, skal dette uten opphold meldes til partisekretariatet som lager 
en liste over dem som påregnes å møte. Denne liste holder sekretæren ajour 
ved oppropet under møtet. 

Bystyret fastsetter selv medlemmenes plassering i bystyresalen. 

Til den tid møtet er fastsatt roper ordføreren opp medlemmer og varamedlemmer 
etter listen og angir hvilken plass hvert varamedlem skal ha. 

§ 4 Å;:ming a\' møte 

Før navneopprop blir foretatt far publikum adgang til tilhørerplassene, med
mindre det blir reist spørsmål om å holde møte for lukkede dører, jfr. kommune
lovens§ 13. 

Når opprop er foretatt og ordføreren har forvisset seg om at det lovmessig 
minste antall medlemmer er tilstede, jfr. kommunelovens §§ 7 og 12, erklærer 
ordføreren møtet satt . 

§ 5 Rekkefølgen for behandling av sakene. Ordførerens redegjørelse. Rekke-
følgen av talere. 

Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles først 
dette, og under det i dette tilfelle spørsmål om å ilegge bot etter kommunelo
vens § 46. Deretter behandles de saker som er oppført på innkallingen og i 
den orJen de er nevnt der. Bystyret kan vedta annen rekkefølge. · 

Ordføreren leser opp innstillingens tittel og konklusjon og redegjør for saken 
så langt det anses påkrevet. Har det vært dissens om sak.en i den instans som 
har avgitt innstilling, gjør ordføreren oppmerksom på dette. Ordføreren gjør 
videre bystyret kjent med de dokumenter som måtte være kommet etter at 
innstillingen er lagt fram. 

Ordføreren spør deretter om noen vil ha ordet i saken. 

Ved behandling av saker der en bystyrekomite har avgitt innstilling har ved
kommende komiteleder rett til å få ordet før de øvrige talere. 

En ordfører for hver politisk partigruppe, de som for anledningen måne være 
valgt som ordfører for andre grupper, samt byrådets medlemmer, har rett til å 
få ordet for de øvrige talere, jfr. dog forrige ledd. De far ordet i den rekkeføl
ge de har tegnet seg, med det unntak at ordføreren kan gi ordet først til den 
som ønsker å gi en hovedutredning av saken. 

Andre talere far ordet i den rekkefølge de har forlangt det. Har flere bedt om 
ordet samtidig. avgjør ordføreren hvem som skal fatale først. 
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Sporsm51 og grunngitte sporsm.:iL_fr~_msan. til ___ e_t_mt_:ie.., __ ~~a l so:.: hovedre2e l_ 
bcs·va_r:.c..s i forbindebe med avvikling av samme mms: Interpellasj c:e r som man 
iHc rekker å heh:rndlc i forhinddse med ordina:re mmer. bor r-:::1andles i et 
d.strJ01Jinæn mote hvert hal\'ar . 

... 
Det avsettes inntil 45 minutter av hvert bysryremme til e~1-re::::-,e. Spørreti
men avvikles ved slutten av bystyrets møte. 

§ 6 Ordninga,,. ordskifte 

Taleren skal rette sine ord til ordføreren, ikke til forsamlingen. Taleren skal 
holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. 
Ordføreren påser at så skjer. 

Bifalls eller mishagsytringer er ikke tillatt. 

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal ord føreren kalle taleren 
«til orden», om nødvendig to ganger. Retter taleren seg enda ikke ener reglemen
tet, kan ordføreren ta fra taleren ordet eller ved avstemning la forsamlingen 
avgjøre om vedkommende skal _stenges ute fra møtet. 

· § 7 Ordførerens stilling under ordskiftet 

Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet medmindre det skjer for å 
håndheve gjeldende reglement, eller for årette misforståelser fra talerens side. 

Vil ordføreren, utenom redegjørdelser omhandlet under § 5 foran, ta del i 
ordskiftet med lengre innlegg, skal ledelsen av forhandlingene merlates til en 
annen, jfr. kommunelovens§ 10. 

§ 8 Avgrensning og avslutni~g av ordskifte. Replikkordskifte 

Før ordskifte i en sak er begynt og under ordskiftet kan bystyret, ener forslag 
av ordføreren, med 2/3 flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt 
antall minutter for hvert innlegg . Unntatt fra en slik avgrensning er de fortrinns
berettigede talere nevnt under § 5 fjerde og femte ledd. 

Finner bystyret at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 flertall vedta å 
slutte ordskiftet om saken. 

Ved behandlingen av forslag om avgrensning av taletiden eller aYslutning av 
ordskiftet må bare en taler fra hver partigruppe fa ordet en gang og med høyst 
2 minutters taletid . 

Mener ordføreren at det vil være av betydning for det videre ordskifte, kan 
ordføreren tillate korte replikker utenfor tur i tilknytning til den siste talers 
innlegg. En taler kan under et slikt replikkordskifte ikke fa ordet mer enn 2 
ganger med taletid høyst 2 minutter hver gang . Den hvis innlegg gir årsak til 
replikkordskiftet kan svare på innleggene særskilt eller samlet, og ordføreren 
kan i siste tilfelle gi vedkommende mer enn 10 minutter, medmiLdre bystyret 
ener forslag av ordføreren vedtar å forlenge det med ytterligere 10 mim.mer. 

§ 9 F0rslag 

Bare bystyrets medlemmer og varamedlemmer som deltar mæt, kan se,tte 
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0 U~drag av regjeringas vedtak av 30.1.86 om å god kjenne nytt 
styringssystem i Oslo. 

III. Departementets merknaaer: 

1. Generelle ~erknader. 

Med den sentrale rolle kommunene er blitt tildelt i vårt 
forvaltningssystem og 1 det politiske liv, er ~et viktiB 
at etyringssystecet er elik at ~et 1 størst mulig 
utstrekning bidrar til en ansvarlig, bevisst. og 
helhetlig prioritering ev bruken av de kommunale 
ressurser, og at dette skjer innen en ra~me med klare 
administrative og _politiske ånevarsforhold. Ikke minst · 
sterrelsen p! en enhet eom Oslo kommune tilsier derfor 
at let kan vere enskelig ber A !A prevd ut en annen 

1 styringsform enn den vAre kommuner tradisjonelt har vært 
! · ledet etter. 
l1 . 

Det· sentrale element 1 det ·nye styringssystemet er at' 
\ det etableres et folkevalgt kollegialt organ, byrådet, 

1
-

1 

som trer 1 eteden for den nAverende rådmanneordningen. 
Eove~hene1kten · ced dette organet er .A ~A styrket den· 
kommunale helhetsvurdering både ~olitisk og 
adminlstrativt •. · 

I 
~ PA bakgrunn av de problecer den til dele· sterke 
' eektor1eeringen har ~ed!0rt, eer departementet positivt 

pA !oraek som tar eikte ~Aen bedre samordnet styring av 
den kommunale virksomhet. 

Departementet er ~oe i tvil om den ~oreelAtte ordning 

ce..d byetyrekoQiteer vil vere egnet til A · ivareta de 
samme her.syn. Un~er henvisning til det eo~ senere er 
eagt oc evaluering av !or~~ksordningen, finner 

~1~1dlert1d departecentet ikke t1letrekke11g grunn til ! 
tilr! at det settes eom v1lkAr for godkjenningen a~ det 
legges opp til en annen nemndsstruktur enn den ko~=~nen 

-har vei.lgt. 

Da det eo::D nevnt ikke -er e~kt om eat:itykke til 
cynaigtetecverdragelse etter forsekslovene§ 6, vil ikke 
noen del av kor:.tiunens 6elege.sjoneregle.:ent vere 
gjenetend for godkjenning etter !oreekeloven. Få 
bakgrunn av enkelte uttalelser 1 eeknaaen, vil likevel 
departe~entet knytte noen bemerkninger til ~ette. Vi 
ensker særlig A presisere at byrådet ikke kan anses eom 
et organ opprettet 1 cedhold av ko~muneloven, hverken 1 
forhold til !orsekelovene § 6 eller 1 forhold til 
kolllm unelo,·ens § 25. {I relasjon til kle.gereglene i 
for altnin~elovene § 28 antar vi at dette stiller seg 
annerledes). Det vil der!or bare kunne overdras 

v ereleesm ndi-het til b rAdet etter de kriterier som 
er tastea.tt 1 kommunelovene a, te! i kura.rite 
saker, jfr. forsekslovene§ 4 annet ledd. ---www.pdf-arkivet.no (2020)



En kan likevel tenke seg at 8rensen '!or hva. som er 
hrant vil kunne trekkes noe romeligere - ved delegasjon 
_til et kollegialt organ som det ber er ta.le om, enn n~r 
det gjelder delegasjon til tjenestemanneadministra
sjonen. Det prinsipielle står imidlertid ~ast, nemltg at 
byrådet fra lovgivere eide ikke er til~enkt _ rollen som 
et sentralt vedtaksorgan. Det ekal i tørste rekKe vare 
et innstillende og iverksettende organ. Departe~entet 
vil gjennom fylkesmannens legalitetskontroll ~ed 
bystyrets delegasjonsvedtak FAee at det ikke skjer bruad 
p! de regler eoa _her gjelder •. 

Departementet ha~ videre merket seg at det ved 
_omleggingen av styr inga systemet ~r tatt sikte på. l gi 
arbeidstakerne ekt innflytelse, og at dette er 
formalisert 1 en avtale om arbeidsmiljø- og samarbeide-
utvalg. Departementet har ikke tatt stilling ~il 
avtalen, som heller ikke er gjenstand ~or godkjenning 
etter ~ore~ksloven. Departe~entet vil imidlertid felge 
ced 1 praktiseringen av avtal~n, og ~Ase at arbeids
takernes medinnflytelse p! den kommunale virksomheten 
ikke kommer 1 konflikt med !olkeetyreta _prinsipp. 

Utdrag av kommunestyreloven§ 31 A 

Lov·om styret i kommunene. 

skal velges, og hvordan utgiftene skal fordeles. Han bestemmer for 
øvrig i hvilke former og på hvilke nærmere vilkår samarbeidet skal 
foregå. Før beslutning om samarbeid etter bestemmelsene i dette 
ledd tas, skal kommunestyrene i de kommuner og fylkesutvalgene 1 
de fylker som berøres av samarbeidet gis høve til å uttale seg. · 

Bestemmelsene i § 28 om kasserer og revisor gjelder tilsvarende for 
samarbeidsordninger etter første og annet ledd. : · 

§ 30. Kommunestyret og formannskapet kan oppnevne komiteer 
til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. 

§ 31 a. Kommunestyret kan overdra til administrasjonssjefen og til 
leder for forvaltningsgren i kommunen å treffe vedtak i enkeltsaker 
eller typer av saker som må anses som kurante og som kommunesty
ret etter denne lov har myndighet til å behandle. Kommunestyret 
kan også overlate til formannskapet og organ opprettet etter§§ 25 og 
28 å beslutte slik overdragelse i enkeltsaker og ellers for et avgrenset, 
kort tidsrom. Overdragelse av myndighet etter første og annet punk
tum må under ingen omstendighet gå. ut over de grenser som er 
angitt i §§ 24 og 25. · 

Første ledd gjelder ikke for saker om budsjettbehandling, jfr. § 24 
nr. 10. ·.- - - -,· -"-· · · · · 
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.· ·· (~L,,,,,,x,~i,i:i~'fz:%.-w:imle'i,;.ai;Z\'.;i;:-~ r.;,,w,i. ,;,,;T;i,z;;,,,i,i 

.li:1I~~,ij~-~i: •.·Jli)i .. ··•:j,;.ÆQti{i,W,n_!: 
r~ye ._koster .maker:·best! ·'-~~,:.~:_:-~ · 
·· ~-.. _. ,.. :~ ·:-:: .· -- -:: . -.. -.. ·'"'·. · :.~~•-.: --/·. __ .. _ ..... .,.: .:.:~• :r ::.t ~~~._'.t?·.~-: 
Nina -·Heggelund: -~- · · :_~ ~-'.-~; .- ~- :~,,_-:. 
- : Nytt styringssystem gjorde det ri1..1ig! 

· · · ·.- ~ - ; · _. : ,· ., : l; • . l. -_. .. · ~-:_ 1... __ -~::..; •~--: / .~:- ~:- :~:;.···:•-.. ·:' ~-:· ~-~·:: .. _-.. .. .:: 
Ikke en ,inter til med kaotiske .snø- og isforhold 
i Oslos ga.ter! Det er _ byrådets erklærte må.I når 
det nå er i gang med oppfølgingen til den vellyk• 
kede Aksjon Snørydding i hovedstaden. Til b~Tå- _,-. 
det har det daglig strømmet-inn positive og ti.I-· 
!red se reaksjoner på krafttaket som ble. tatt for å. ··: 
rydde opp J snøfylttl og neqisede' gater. · ·· _.-,,:·,-> : 

. - . - . : , ... .,, ~ _; .. !.; 
~~ •· •· :·· --:-•-·· _- ~ -~.- ~ • . :- : -, :,;. ..:::_~ ·:--: · l..•~· ,. ·.• I~:,~';' . .... : •-. -:M'=-. ~,.,;-·~-

. I ;Skrivende stund fa.nt~ det '."gjort, vil hun Innkalle ui møte 
nok noen gater hvor oppryd- .. :med veivesenet og polltlel·for _ ' 

_ dlngen gjen.står . . Men byråd ~'å !å. en evaluering av året8 ·ak - · 
· Nina Heggelund forslkre_t _at ,,~jon." 'rnen også for · å gå -mt 
også disse gatene skal bil ryd'.- " nærmere Inn på hva som gjor
·oot •l"lcpet av·de 'nænneste da- . ·1:1e·at Wstanden ble tlå Ille-i ho
'ge·ne'. Og at'aksjoneii bar'vært ··ved.stadens· . . .- gater~ ~ denne 
en· suksess· forteller"dagllge ,,-Vinteren: · 4 ,r,,,;.~--;.•-_:.r:c,-s;;o. ~ 
henvendetser til byrådet om: -. ,, ' • Og du kan ·love· bedre -tll-
;:. v1 har fått to typer ' reak- ·_· stander neste ·år, ·· eUer even- ~. 

·lrjoner'til'?ryradetl -For•.dat lør.' _ltweJ!' senettl't'ivinter '<ltrsom · 
_. ,.ti, Ulfredshet og glede over at . : 'det skulle·bli blanke ·fortau og • 
_det endellg skjedde noe ·med ' ønø ennå en tid? -- ·- _i. "-;:, , ' "-'-- ·-. 
dette som stadig nere av by- _- ,_ - Så 1lle llOIIl det har vært hittil _ 
ens, borgere opplevet ·aom ·et -'t•vinter kan det Ikke bli .- Nå lå 

. dagllgproblem. For det andre, ·: det- -lag på lag ·med snø og 1s 
7espohs _og oppfølging av opp- -fra mange snøfall tilbake. Sik
fordringen om·å melde fra om temålet vårt er at vi skal legge 
g-ater hvor -,det Ikke skjedde, _. opp arbeidet i:ieo1te år.øll.k atvl · 
noe. til tross for klare signaler-. · slipper reprise på det .kaoset 
til ·offenlllge og private gård- som rådet 1-- vinter • .tonlikrer _ 
eiere om å rydde snø og fjerne .Nwa Heggelund. : , .. -; ., .., ,.. ,_.,::,;, · 
ta tra fortauene. I de &iste w~ , .... : )'-~~~:~: .. ..;. .... :•:- ·::..;. ~ :::i:,.;-:,!--:. ; - . 
fellene har man gått konk.re i . ,._ .. _ · · . , .. , · 

· W verka og ·varslet ."lokale -; -MER Pµu:KTE .STYRI.KG ,.:·· 
poll ti-stasjoner som · straks _ - Mange sper seg hvorfor det · 
har fulgt opp.. Politiet har I det .. .Jørst blir ryddet opp nåf.byrå-. 
hele tatt gjort en kjempejobb. det trer 1 funksjon? . ; ,. · : ;. 
fremholder !>)'råden ~r Jl:!Ull· _::;_ ·.-Jeg mene_r fork!Aringen ·11g.·_, · 

· · ferdsel I O&lo. Nina Heggelund, . ger l · &elve -den nye styrings-' 
~ Oslo_ og YL .:-:,;:....,.;.t?~i-·t øturkturen. Den lnnbærer eL 
_ ~. · · .. · _. ~ '-.... ~.~_;...:. _ nærmere samarbeid mellom 
•. _:. . . UNN GÅ REPRISE __ _,c ·---•pc,lltlkere • og ·· administrasjon - . . .a1::a1i..:._...::..iii.:;..a"""="' 
Heggelund kan fortelle at når .: enn det som var tidligere. De . Alle prdelere måtte Wk.lte Ul undf'r BynWelii 1nømali.eraJ.s;on, Og foran Radbuset gil.li. by 
det praktiske . ane-- og 1sry11.>·-·•gamle .kommunalrådene had- _.rådslormann Bana S,-eUaad og byråd tor_samferd.elssak.er, Nina Heggelund på med krom hal• 

dtngsarbeidet _. :1l8. :·snart . er ~ ~e .:~~~ lna~jona~~~.:Y : r; ~ t ~t.7.Jft.Jf~ :~;~~:J ·'.<rtt~{:x:~ ;''.:'}:/;!;,"!! \ ~ -a ,1'-~ulat) . 

u tHU b.åpe at de,uw, ~elere,, b&re bar tatt «tem mlautter 

n,yk og bvU_~ •_'• • • __ --,-~ , ,: , : ·1:·•;": ?~':~~~~'-NJ~ui•!> 

het ·overfor alne etater, · noe terprøvlng av alle slengte ga- · med ordentil~ fortau 1_ løpet 
som førte W at politikerne _- ter I Oslo for å se om· øperrin- · av sommere:i. ~ · v • 

.måtte gå velen .om_avdellngs- ·· gene ' · fungerer ·_ etter sin All i alt finnes det"noe sllkt 
utvalg og andre.utvalg .for å tå · .JiensikL Det vil I alle tllieller som .370 -kilometer · fortau·.) 
fattet .konkrete ~edtak. ;M.e.d , . hjelpe på !remkommellghe_len . byen, og en ikke !!ten del av 
det nye "atyrlnguyste_met .ruu; _ ·) ·._ enkelte · .. _'.deler_ ,t ,'ay : bo- disse er kommunale. Det ·er 
v1 jo fortsatt det ll&Illme fler-',~områdene I Oslo.··._ ,.::· -•'' ' .altså Ingen Uten jobb å ·sette ·! 
tallet I bystyret: men vi ·har / :c. Ellers -·arbeider byrådet : stand byens fortau. heller ikke 
også•-mer -'<direkte:,"'J>Olltlsle-'-;~VÅ Intenst med å•få til mld- • ; bltr-det bllllg . 'l,,len : som·i an- · 
styring. - · .- '=·,.:.:,--.-.~-;, > -~-.,,;2· :: ··Jertidige parkeringshus på _ dre sammenhenger ønsker by

Det positive er at sentralad-:..., privat~ tomter .rundt om I rådet å tenke utradisjonelt. 
mlnistrasjonen tydelig setter cDyen. "Nlna Heggelund røper Mna Heggelund kan fortelle 
pris på_den mu.direkte.dla.lo_..,.~-0gså at.hun _.lkke hell har gitt, :: at · byrådet allerede har mot
gen med J>0lltlkUJ1&.'-.At . ting- .1-0pp tanlten om at .branntom- . ~tatt nere henvendelser fra de

-:- lkk.e ~Jedde •l_ll<~c tort" I -0et ~ I-ten I Stortingsgaten 8 kan be:~erav byens næring.liv som er 
gamle~aystemet, Skyldlea ·a\ ,:nyttes Ul dette formålet for en meget Ivrige på å være med 

-•-f.'1'1" lkke.kunn,~- pJ.a,ssere,an: _ 1t,ld. Spørsmålet bør _lalle fall ' på å finne frem Ul aJterna_Uve 
svaret ·tor noe !'Om."ikl<e ··ble · • . ,-uroeres seril'st en . stund m. tlnansleringsformer ·her. By

•·gjort. Det lå' I hele _systemet at _,)!lener hun. ' ' . ,<- · · :, ; ,. .· , ;-,~ -_ rådet arl>elder nå med å finne 
'ting tok lengre· tid ·å gjennom- ; ·. ;-:J,tna · Heggelund presiserer : frem_tll måter å organisere en 

• føre. og at den direkte kontakt at spersmålet om midlertidige · sllk finanslerlngsfonn på. 
mellom politikere og admlnl• ·. 'J)arkerlngshus på private tom- Kommunen har Ikke anled
■tra..jon var dårllgere, ·_ aler ter æret og fremst er aktuelt · · nlng til å låne penger til dri!t. 
Nina Heggelund. ·_- , ·: ·"c.:_· ,_:-, -~ "'- der man vet at tomten likevel På kollekUvsiden varsler el-

- 0 - -. -- •• • • 0 •. :·~ · . · : _-,_•--:,.e.· -- ~- ~'::--· v11 bil liggende brakk noen år. Jers bvråden at det nå aka! tas -
-,, ._, :-~·:, :'•;.' -BEDRE ·,>•<-,-,_-.~:.,~ Det er I denne · aammenheng ·' et krafttak for Oslo øyd. Det er 

' '' FREMKOJ\lllEUGHET .'.:"'~\ byrJ.det .:Can.øker _J. _ :diskutere - et Initiativ aom I høyeste grad 
På samferdsel.sal den er· de_t el- ". -muligheten_,-fot '_""m.ldlerUdlge ' er påkrevet, og byrådet er Inn· _ 

.~:';' ~o:. a;,;~~-~t~i8~' ;.~h~,;.~\',i.:~~{';'.·~< .;,:: \: -~t f:: ~t;;.;~~:;:~~e~-
mange planer-1or bedre frem. ·,= -~ . -,AKSJON FORTAU ;•.;'.":_ ·,·- ·En.byråd for samferdsel · I 
·mmmellghet..og· kommunlk.a- : Vlnteren•. ■tore tilte · .. Abjon ·: Oslo blll:. alt.så langt fra ar
. ajoil ,'1" b~tads0inrådet. :,SMry!ldlng vil ellers bil etter- ·beldslø.! _- og 'ljlna He_gge\und 
,Nina Heggelund _kan fortelle _ ·:tulgt av en Ikke mindre om!at- : trlves_ utroug -- godl I" sin nye 

• at byrådet blant.annet nettopp --, _lende ~sJon ' Fortau , til •l'm· .zy_l.\f- ~ , .. . -_ . ,.. . . ._, _'. · . 0 
·- · • 

bar behandlet !lei:i planen·toi: .roeren·. Byrådet lar mål av ~ Det er moro å se at ting 
.trafikksanering ' ;:•i- :. ·,Bislet- - aeg til al. tå oklkkellg asfallerle .'-blir gjort og at det blir konkre
området som torm.a.nnskapet ~ og istandsatte fort.au i hoved- ~ .te resultater av ve d lak så like 
har vedtatt. l ·den forbindelse,- Btaden; og håper 11:t i .lille !all ;" etter · at de er t:;. ttet . smiler 

,J1I1•ker by_r.l.det å bei;,m en et;·· •µidre lly_ skal kWUJe .. !remlre_ ·hun Ul •lutt. · •· M.L. 

l 
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BYREGJERING 

a sier de ansattes 
_ ... ,. :-- .. · ·' 

':~ } 

Rett før jul fikk de ansattes organisa
sjoner noen uker til å uttale seg om 
hovedprinsippene i det som da var For
valtningskomiteens forslag til nytt sty
ringssystem . En rekke organisasjoner 
protesterte på dette . Oslo Lærerlag slo 
fast at de «på det nåværende tidspunkt 
går imot at det fattes vedtak om over
orGnet styringssystem i Oslo Kommu
ne». Flere andre var av samme mening. 
Men i Kommuneforbundet ble det på 
Representantskapsmøte et knapt fler
tall for å si et midlertidig og betinga ja . 
Der ble det imidlertid vedtatt 7 krav og 
slått fast at representantskapet vil ta 
endelig still ing til forslaget «under for
utsetning av at ovennevnte krav er til
fredsstillende innfridd innen 1. septem
ber 1985». 

Vi skal se litt på de 7 krava og hva 
som har skjedd med dem. 

Avvisning i bystyret 

Det begynte dårlig . Da bystyret gjorde 
prinsippvedtak 30. januar fremma RV 
dette forslaget : «Det videre arbeidet 
med byregjeringsaken skal bygge på de 
7 forutsetningene i vedtaket fra Norsk 
Kommuneforbunds representantskap 
18. 12. 84. Der disse punktene står i 
motsetning til forvaltningskomiteens 
innstilling, legges NKFs vedtak t il 
grunn for det videre arbeid».Ordføre
ren nekta oss å få dette forslaget opp 
til avstemning, fordi det bare ville binde 
det videre arbe ide . Og ettersom Frp .. 
Venstre, Krf. og Arbeiderpartietvar eni
ge med Ordføreren, så ble det ingen av
stemning . 

1. Prøveordning 

«Endringen av styringssystemet gjen
nomføres som en prøveordning over 2 

li 

I 

Hemmelig saksbehandling 
byregjeringa 

Fra 1. januar 1986 er landets største 
kommune fritatt fra å følge Offentlig
hetslovens bestemmelser. De viktigs
te, de virkelig overordna politiske be
slutningene i Oslo kommune, skal være 
beskytta mot massemedias og skatte
betaleres lovfestede rett til innsyn. 
Dette er kjerna i paragraf 3 i Byregje
ringsloven. Det vil få svært store kon
sekvenser for pressens arbeidsvilkår. 
Og det vil øke politikernes muligheter 
til å holde folk for narr, skjule viktige 
beslutninger osv . 

Lovteksten er slik: «Dokumenter ut
arbeidet av kommunaldirektøren til 
kommunerådet (dvs. byregjeringa, red. 
anm.) anses som utarbeidet for den in
terne saksbehandling i forhold til 
reglene i offentlighets/oven og forvalt
ningsloven" . Ettersom hele kommune
administrasjonen er d irekte underlagt 
den nye kommunaldirektøren {eller fi
nansdirektøren som han skal hete i 
Oslo) bety • dette at all forberedende 
saksL,ehandl ing fram t il byregjerings
vedtak blir unntatt fra offentlighet . I de 

4 

saker der endelig avgjørelse ska tas av 
bystyret blir det opp til byregjeringa å 
avgjøre hva som skal legges fram for 
offentligheten . 

Dette står i direkte motsetning til de 
siste endringene som er gjort i Offent
lighetsloven. Vi siterer fra Justisde
partmentets hefte «Offentlighets
loven , En kort orientering » fra juni 
1983: «I § 5 tredje ledd er det nå gitt 
en særregel for dokumenter som ut
veksles innen den kommunale og fyl
keskommunale forvaltning . Bakgrun

nen for at man har gitt denne særregel 
er et ønske om større offentlighet for 
kommunale og fylkeskommunale inn
stillinger. . .. Bestemmelsen er slik 
bygd opp at den fastsetter at innstillin 
ger som avgis mellom bestemte grener 
innen den kommunale forvaltning, ikke 
skal kunneunntas som interne doku
ment." 

Og slik var det altså, helt til vi fikk 
byregjerings/oven. Denne loven ble 
dunka i gjennom i Stortinget med hur
tigtogsfart. Høyres medlemsblad i Oslo 

forteller med dårlig skjult stolthet i s itt 
juninummer at ,dra regjeringen frem 
met sitt forslag til Odelstinget fatter 
vedtak, tok det mindre enn to uker» . 

Det er også helt typisk at dette dra
matiske unntaket fra offentlighets
/oven ikke har vært nevnt med et ord, 
verken i innstillinga fra kommunens 
forvaltningskomite, i bystyrets prin 
sippdebatt i januar eller i forhandlinge
ne med de ansattes organisasjoner. 

Hadde dette blitt lagt åpent på bor
det før de ansattes organisasjoner ble 
bedt om å uttale seg om prinsippene i 
desember i fjor, er det vel trolig at de t 
hadde kommet nokså skarpe reaksjo
ner. 

I bystyredebatten 30. januar sa Arne 
Kvalheim (Ap .) at byregj eringssystem
et vil «være et viktig ledd i styrkingen 
av demokratiet». Ettersom hans parti
feller i Stortinget u ten unntak stemte 
for å oppheve off.::n tlighetslovens be
stemme/ser, har vi jo fått et godt eks
empel på hva han og hans menings
feller mener med demokrati. ■ 
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BYREGJERING 

rganisasjoner? 
år», va r NKFs første krav . Dette er ikke 
tatt med i det vedtaksforslag Finans
rådmannen legger fram for bystyret. 
Langt viktigere er det at endringene. i 
styringssystem, maktfordeling osv . er 
så omfattende at et eventuellt vedtak 
om prøveordning bare kan bli en for
malitet . 

2 . Sentralforbundet 

Det andre kravet var at Oslo kommu
nes overgang til Sentralforbundet ikke 
skulle realitetsbehandles i prøveperi
oden . Dette kravet er ikke nevnt i pro
tokollen fra de tre forhandlingsmøtene 
Kommuneforbundet ha r hatt, med Per
sonal- og Lønnsrådmannen om saken . 
Det er heller ikke tatt inn i finansråd
mannens innstilling. 

3. Ansatte i styrene 

NKF krevde også at «mandat, sam
mensetning og de ansattes representa
sjon og rettigheter for styrene ska! 
være avklart» . Dette er «innfridd » ved 
at finansrådmannen avviser bystyrets 
vedtak fra 30. januar om å opprette 
etatsstyrer bestående av politikere og 
ansatte, og der ansattes representan
ter skulle ha fulle rettigheter. I de kom
munale særbedriftene derimot (Lysver
ket, Havnevesenet, Kinoene og Kon
serthuset) skal det være 2 representan
ter for ansatte, med fu lle rettigheter. 

4. ASU-avtalen 

«ASU-avtalen må være revid ert og 

ASU -enes utvidede ansv~rs- og myn
d ighetsområde må være avklart », var 
NKF ' s fjerde krav. Det er laga en ny av
tale om Arbe idsmiljo- og Samarbeids
utvalg som NKFs forhandlere anbefa
ler. Hovedpunktene i denne avtalen er 
på det formelle planet fø lgende: 

- Like mange ansatte og arbe ids
giverrepresentanter. Leder er ett år fra 
arbeidsgiversiden, neste år fra de an
satte . 

- Hvis det er stemme likhet i en sak 
der ASU har besluttende myndighet, 
skal den utsettes t il nes te møte . 

- Men hvis e:a:sjefe:i "bedriftssje
fen er svært uenig i sli k u:settelse «an
ses etatsjefen,bed riftssj e:'ens forslag 
som vedtatt ». Hvis to av medlemmene 
i utvalget er uen ig i at sjefen bruker 
denne unntaksrege :en , kan de innanke 
saken for byregjeringa so m så fatter 
vedtak i sine hermetisk lukka møter . 

- Forøvrig kan etat sjef/bedrifts
direktør anke inn for byregjeringa alle 
vedtak hun/han «mener faller utenom 
utvalgets retningsl injer. er i strid med 
de mål, overordnede vedtak, regler el-. 
ler budsjettrammer som er fastsatt for 
virkso[T)heten eller uforenlig med lover , 
forskrifter, reglement eller avtaler». 
(§8) 

Les disse punktene en gang til, og 
prøv å finne ut hva som egentlig blir 
igjen av mulig myndighet for ansattes 
representanter . 

Disse bestemmelsene er dårligere 
enn nåværende ASU-avta ie. I dag har 
lederen dobbeltstemme, dvs. at de an
satte i alle fall har flertall annethvert år . 
I dag gjelder etatsjefens ankerett bare å 
få saken inn for avdelingsutvalget , dvs . 
Sosialutvalg , Kommunikajsonsutvalg . 
Der møter de _ansatte med egne repre
sentanter og både flertcll og opposi
sjon er representert. Når det ankes til 
byregjeringa, betyr det at ansatte ikke 
er representert i ankeorga net og dess
uten at bystyrets oppos isjon stenges 
ute . 

Når det gjelder ASU-er.e s virkeområ
de er det slik at all besluttende myndig
het avgrenses av gjelde r. de budsjett
vedtak , og av de nye reg lene om «øko
nomiforvaltning i et atene ». (Se egen 
artikkel) . Men det slås fast at ASU får 
besluttende myndighet når det gjelder 
inndragning av stil linger . (§ 4, pkt. 1, 
a) . Dette er en bestemmelse som er i 

direkte str id med kommunestyreloven , 
som slår fast at det bare er kommune
styret som har rett til å inndra stillinge r 
eller opprette nye. (Kommunestyre lo
vens § § 44 og 24 pkt . 8 ). Med de for
annevnte ankebestemmelsene betyr 
dette at inndragning av stillinger enten 
kan vedtas med arbeidsgivers stemmer 
i ASU eller ankes til avgjørelse i byre
gjeringa . 

5. Utredning 

Det femte kravet var at «forholdet mel
lom det politiske apparat og forvaltnin
gen må utredes og avklares ». Hva det 
betyr, er ikke så godt å vite , me:1 at sa
ken er utreda er nå helt sikkert . Om den 
er avklart er vel derimot en smakssak. 

6. Prøvedbydeler 

«Det er en absolutt forutsetning at by
delsordningene ikke utvides utover det 
prøveprosjekt som er forutsa tt gjen
nomført fra årsskiftet 84185 . ,. Dette 
var det sjette kravet. Kravet er ikke 
nevnt i finansrådmannens innsti lling , 
men å innfri dette punktet er ikke ti i 
hinder for å innføre byregjeringsord
ninga. Det er imidlertid særlig fra Ap. 
fremma en del forslag som går på tvers 
av Kommuneforbundets krav her. 

7 . Nei til privatisering 

Til sist krevde kommuneforbundet at 
byregjeringssaka «må føre til at kom
munal virksomhet bevares og styrkes, 
all priva tisering må avvikles ·begren
ses" . Dette kravet er definit ivt ikke 
imøtekommet. De nye ASU-ene få r 
besluttende myndighet i spørsmål om 
«å anvende privat entreprise innenfor 
vedtatt budsjettramme og i de tilfelle 
der etaten kan dokumentere at den er 
konkurransedyktig ". (§ 4 , pkt. 1 di ny 
ASU-avtale) . Det er ellers de nye regle 
ne om økonomiforvaltning (se egen ar
tikkel) som betyr mest for denne saka . 

Kravene er avvist 

Dermed er det klart at de vikt igste av 
Kommuneforbundets krav ikke er inn
fridd . Det kan bli spennende å se hva 
Kommuneforbundets representant
skap vil si t il det. Ettersom forbundet s 
ledere i Oslo har god latt en forhand
lingsprotokoll der de «anbefaler» den 
nye ASU-avtalen er det vel grunn til å 
regne med skarpe uenigheter . • 
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Juristslakt av byregjering: 
<<Verre enn bukken 
og havresekken>> 

~ i ___ .:,_ ., 

Finansrådmann Viggo Johannessen har på kort tid blitt en mester i å skrive akkurat slike innstillinger som Svelland og Høyre 
ønsker. Byregjeringsinnstillinga er foreløpig hans største arbeid. 

«Å overlate kontrollmyndigheten til byrådet 
(dvs. byregjeringa, red.anm.) ville være verre 
enn å sette bukken til å passe havresekken». 
Dette er en av konklusjonene i en uttalelse fra 
kommunalrettsspesialisten Ingeborg Wilberg 
ved Universitetet i Oslo. Det var finansråd
mann Viggo Johannessen som ba henne gi en 
juridisk vurdering av rettsgrunnlaget for by
regjeringsforslaget. Hennes svar, som er et 
håndskrevet notat på 40 sider, kan leses som 
det reneste slakt av forsoket på å innfore den 
Svellheimske parlamentarismen i Oslo. 

Finansrådmannen mottok Wilbergs utred
ning onsdag 14. august, men han har hele tida 
betrakta den som en skrivelse som var laget 
for han personlig. Derfor nekta han såvel RVs 
som ·vs medlemmer i forvaltningskomiteen å 

få se utredninga. Men til slutt, etter mye om 
og men og utenomsnakk, måtte han frigi do
kumentet 19. september. 

Ingeborg Wilberg er amanuensis ved Uni
versitetet i Oslo. Hun er ansett som en av 
landets fremste eksperter på rettsspørsmål 
som har å gjore med kommunelovgivningen. 

Hennes redegjørelse er - forsiktig sagt - en 
torpedo under det skropelige byggverket som 
Finansrådmannens forslag til nytt styringssys
tem er. Hele saken skal opp til behandling i 
bystyret 23. oktober. 

RV-bladet gjengir utdrag og hovedpunkter i 
Wilberg-utredningen slik at flest mulig skal bli 
kjent med hva saken gjelder. -------------··--------

se side 4,5096 
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ln_geborg Wilberg: Byregjerings 
forslaget er i strid med norsk lov. 

I fjor host laga gruppelederne i 
Hoyre, Arbeiderpartiet og 
Fremskrittspartiet en såkallt 
«pakkeavtale» for budsjettbe
handlinga. Denne avtalen sikra 
at Hoyres budsjettkutt ble 
vedtatt selv der det ikke var 
flertall for dem i bystyret . Alt i 
alt dreide det seg om ned
skjæringer og avgiftsøkninger 
for over 40 millioner kr. som 
på denne måten ble vedtatt 
strid med bystyrets flertall. 

Men problemet er at denne ordninga 
- som blir kallt «kommuneparlamenta
risme» - trolig ikke er rettslig holdbar. I 
sin utredning sier Ingeborg Wilberg at 
dette er selve kjernespørsmålet i byreg
jeringsforslaget. Derfor gjengir vi hen
nes kommentarer noskå utførlig på 
dette punktet. 

I forslaget ti l byregjeringslov sa regje
ringa klart nei til et slikt parlamentarisk 
opplegg._De holdt fast ved at kommu
nale ombud (ordfører. varaordfører. for
mannskapsmedlemmer osv.) er valgt 
for en lovbestemt periode. Og de kan 
ikke trekke seg eller avsettes. Wilberg 
samrr.~nfatter gjeldende regler slik: «De 
kan ikke kastes i valgperioden, hverken 
på grunn av udugelighet eller av politiske 
grunner. Selv om de settes under tiltale 
for straffbare handlinger, fortsetter de i 
sine verv - ombudsmenn kan ikke su
spenderes . (Blir de satt i varetekt, har de 
imidlertid lovlig forfall og vara
mann I varaordfører trer inn). I en fel
lende straffedom kan de fradømmes ret
ten til å gjøre tjeneste. De har ikke lovlig 
adgang til å nedlegge sine verv, hverken 
av politiske eller av andre grunner, som 
gjør det problematisk eller utrivelig for 
dem å fungere i vervet». Praksis er ikke 
fullt så stivbeint, men Wilberg fastslår 
at «det er helt på det rene at endret poli
tisk oppfatning eller misnøye med 
arbeidsforholdene i vervet ikke er fri
taksgrunr,>>. 
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Med byregjeringsopplegget vil de 
samme partiledere hindre at noe 
slikt blir nødvendig igjen. Byreg
jeringa skal få rett til å stille «ka
binettspørsmål» på saker som 
den vil tvinge igjennom. Og bys
tyret skal få rett til å vedta at by
regjeringa må gå av. I praksis vil 
dette bli et politisk pressmiddel 
mot enkeltrepresentanter som er 
i vippeposisjon: Viss du ikke gir 
deg, er det ditt ansvar at byreg
jeringa må gå av. 

- Lovteksten stenger -

byregjeringsloven står det ingenting 
som opphever disse reglene. «Lovtek
sten stenger dermed for utskifting av 
kommunerådsmedlemmer etter parla
mentariske prinsipper», sier Wilberg. 

Men det er ikke nok å se bare på lov
teksten, en må også se på lovens forar
beider, hva som ble sagt i Stortingsde
batten osv. 

- Tre spørsmål -

Ingeborg Wilberg formulerer tre spørs
mål når det gjelder rettsgyldigheten av 
et «parlamentarisk system» i kommu
nen: 
1. Er dette elementet godtatt av de lov
givende myndigheter? 
2. Har de ment å legalisere det? 
3. Har de løst legaliseringsoppgaven på 
en juridisk holdbar måte? 

Som svar på pkt . 1 og 2 skriver hun, 
etter en lengre dokumentgjennomgå
else: «Stortinget ønsket at det nå skulle 
åpnes adgang til å godta forsøk med 
kommuneparlamentarisme. Stortinget 
har utv,lsomt ment å legalisere ord
ningen ... Statsrådens uttalelser i Odels
tinget må forstås dithen at Regjeringen 
har villet det samme den 11. juni.» 
Statsråd Rettedal uttalte nemlig i 
Odelstinget 11 . juni at han gikk stikk i 
mot det standpunktet regjeringen sto 
på i lovforslaget et par uker tidligere! Da 
var regjeringen mot kommuneparla
mentarisme. Så her har det skiftet raskt . 
Fra det ene ytterpunkt til det andre. Og 
lovteksten glemte de altså å forandre. 

- Uholdbar rettsoppfatning -

Så er spørsmålet om dette er godt nok. 
Vi siterer igjen Wilberg : 

((Er denne enighet (i Odelstingets ord
skifte 11. jum'. red.anm.) tilstrekkelig t1i 

at loven - lest på bakgrunn av sine forar
beider - legaliserer forsøksordninge.· 
med dette element? 

Mitt syn på dette spørsmålet er fø l
gende: Kommunalkomiteens og Stor
tingets rettsoppfatning og lovforståelsE 
er åpenbart uholdbar. regjeringens opp
rinnelige lovforståelse (da regjeringen sa 
nei til kommuneparlamentarisme, red. 
anm.) er åpenbart riktig. 

Selv om det etter norsk rett er adgang 
til å tillegge lovforarbeider relativt stor 
vekt ved fortolkningen av lover, kan de 
ikke slå gjennom overfor klar lovtekst. 
Den vedtatte lovtekst er klar - den ute
lukker kommuneparlamentarisme. Den 
hjemler ikke bystyret kompetanse til å 
frata kommunerådets medlemmer ver
vet i valgperioden. Den hjemler ikke 

Ubesvarte 
spørsmål 
I sin utredning peker 
Wilberg på mange 
uløste spørsmål. Her er 
noen av dem: 

«Hvilke konsekvenser vil det 
få for byens borgere og for 
pressen at de ikke har krav på å 
få kommunaldirektørens inn
stilliner til byrådet? Skal man 
praktisere mer-offentlighet i 

størst mulig grad? 

Hvilke konsekvenser vil det 
få for borgernes rettsikkerhet 
i forvaltningssaker at kommu
naldirektørens innstillinger til 
byrådet skal ansees som in
ternt dokument i relasjon til 
forvaltningsloven? 

Hvilke konsekvenser vil det 
ha for rettssikkerheten at by

rådet får innstillingsansvaret?» 
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kommunerådets medlemmer rett til å 
nedlegge sine verv i valgperioden . Det 
følger av at kommunerådet er et påbudt 
st yringsorgan i en forsøkskommune, og 
at vervet som medlem av kommunerå
det er et ombud. En ordning med kom
munal parlamentarisme innebærer en 
prinsipiell og viktig nydannelse i norsk 
kommunalrett. Den vil medføre at det 
skapes en helt ny type ombudsmenn -
en som kommer og går etter helt andre 
rettsregler enn de som ellers gjelder for 
ombuds menn». 

- Ikke lovhjemmel -

Og Wilberg skriver videre: «Mitt syn 
leder frem til følgende konklusjon: For
søkslo vens § 2 gir ikke hjemmel til for
søk med avvikende styreordning hvori 
inngår elementet kommunl parlamenta
risme, herav følger: Loven må endres for 
at det skal være lovlig adgang til å sette 
Oslo-prosj ektet ut i livet. Selv om Oslo 
kommunes ansvarlige organer og kom
munaldepartementet har et annet syn på 
hjemme/spørsmålet enn det jeg har, og i 
tillit hertil intet foretar seg for å utvirke 
lovendring, vil det fortsatt være skjær i 
sjøen .JJ Her peker hun videre på at saken 
i alle fa ll må behandles i samla regjering 

og at justisministeren da vil «ha et sær
lig ansvar for å vurdere sakens rettsliae 
sid em. -

- Domstolene -

Og selv om samla regjering skulle si at 
det bare er å sette i gang , er det flere 
problemer i vente. Wilberg skriver at 
<<stat og kommune (kan) risikere at ved
tak fattet av Oslo kommunes forskjellige 
organer blir erklæ" ugyldige av domsto
lene i framtidige rettstvister. Dette er 
ingen fjern akademisk mulighet, men en 
reell risiko. Kommunale vedtak er for
valtningsvedtak som er underlagt ful! le
galitetskontroll av domstolene11. 

- Et eksempel -

Wilberg illustrerer dette med et eksem
pel som hun mener lett kan bl i virkelig
het: 

« 1. Byrådet må gå for den toårige valg
periode på grunn av mistilli tsforslaa 
vedtatt av bystyret. Bystyret velger nytr 
byråd. 

2. Det n yvalgte b yråd fatter etter full
makt, gitt i medhold av forsøkslovens § 

4, annet ledd, vedtak i en sak som angår 
en privat borgers rettsstilling. 

3. Borgeren anser vedtaket som uriktig 

og e-:!egger sak mot kommunen me-:: 
kre,, om at vedtaket k/ennes ugyldig . 

4. Sam grunnlag for påstanden anfc r::S 
bl.e. e: byrådet ikke er lovlig sammer- 
sa~. 

5. Domstolene må da - prejudisielt - le 
ster:daunkt lif om forsaks/oven gir hjem
me! for den vedtatte og praktiserte kor,; 
m ur;eparlamentarisme. Deler de m ,~ 
s ,-n på hj emmelsporsmå/et, må d;: 

kjer.r.e vedtaket ug yldig, fordi det er fa: 
te t eV et organ som ikke er lovlig vel;, 
og cermed mangler kompetanse til å 
han::.'e på kommunens vegne.11 

- Tar de sjansen? -

Et s:x,rsmå l blir da : Tar både bystyret 
og re<Jjering sjansen på å innføre kom
mu'.le;Jarlamentarisme på et så tvilso , t 
re t:s·'g grunnlag som det som foreli~
ge- nå 1 

Hvis sva ,et er ja, blir det byregjeri n;; 
fra n~1tå r, og det vil vise seg om de~ 
du;_ke, opp en slik sak som Wilberg be
sk..·ive,. 

E-- svaret nei, kan det bli byregjering 
·1ikevei. Men da mister bystyret sin 
mu'ifhet til å avsette byregjeringa, og 
da s;:iørs det om ikke det hele blir en fo, 
d rcy kamel å svelge for Arbeiderpartiet. 

Verre enn bukken og havresekken 
Viss byregjeringa får overta den lov
bestemte tilsyns- og kontrollmyn
digheten som er lagt til formannska
pet i dag , d_a vil det «være verre enn 
å sette bukken til å passe havresek
keni>, skriver Ingeborg Wilberg i sin 

juridiske utredning om byregjerings
saka . Og ettersom ei slik flytting av 
tilsyns . og kontrollmyndighet er et 
av hovedpunktene i byregjerings
forslaget, så er det forståelig at 
finansrådmannen holdt Wilbergs ut
redning hemmelig så lenge det bare 
var mulig. 

Etter kommunestyrelovens § 21 skal 
formannskapet «føre t ilsyn med kom
munens forvaltning » og skal også «føre 
- eller sørge for - tilsyn med at kom
munestyrets og formannskapets vedtak 
blir etterkommet. » 

Når RV i noen saker - Sosialsentralen, 
T - baneskandalen osv. - har krevd å få 
se dokumenter som ellers ble holdt 
skjult , er det bl.a. med hjemmel i denne 
lovbestemmelsen. I dag har RV en var
apl.,ss i formannskapet og det gi r for-

mellt sett samme rett til dokumentinn
syn for å føre kontroll, som formann
skapets faste med!emmer har. 

Som kjent er alle partier i bystyre~ 
representert i formannskapet . (RV og 
Venstra bare med vararepresentanten. 
Den nye byregjeringa kommer til å ha 

me-:i:emmer bare fra flertallsg ruppe
ringa i bystyret. Dermed er det nokså 
åpenbart at det blir uholdbart å flytte 
kontroil og t ilsynsmyndigheta til byreg
jeringa. Det blir verre enn bukken og 
havresekken, som Wilberg sier. Elle, 
sag~ på en annen måte. Det blir enda 
verre enn det er i dag . 

I eiet nye «Reglementet for byrådet i 
0s 'cl som bystyre t S!<.a l vedta 23. okto
be~ s:å~ det i pa ragraf 3 at «byrået ske ' 
føre cet næ:-meste tilsyn med kommu
ne:;s forva lrning, og særlig med penge
og regnskap .. . !! 

Da Finansrådmannen laga sitt regle
me'..tsforslag kjente han til Wilbergs in
nve:1ding. Det har også vært klart for 
enhver som har lest byregjeringsloven 
som bie vedtatt i juni. At det ikke er 
åpna lovlig adgang til å gjøre unntak fra 
kor.: :nunelovens § 21. Men dette e~ 
åpe " bart så viktig fo r ledelsen på Råd
huse:. at de prøver å tvinge det 
igjer.nom tross all krit ikk og alle innven
di r.g a-. Arbe iderpartiets representanter i 
Fo rvc tningskomiteen - Arne Kvalheim 
og A:.ne M.:irie Tannæs har heller ikke 
hatt innve: i---: inger på dette punktet. 
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Viggo Svell heim ordner opp 
Det er tre menn midt i livet som har 

tatt styringa på det meste som skjer 
i Oslo Rådhus om dagen: Finansråd

mann Viggo Johannessen, kommu
nalråd Arne Kvalheim (Ap.) og kom-

. munalråd Hans Svelland (H). Sagt på 

en enklere måte: Det kommunale 
konsernet styres av «adm.dir. Viggo 

Svell heim». 

finansrådmann Viggo Johannessen 

De~ nye styringssystemet - byregje
ringa - er Svellheims største prestasjon 
hittil. Men skal dette systemet bli slik 
som Viggo Svellheim vil , må det bygges 
opp en steinhard sentra ladministrasjon i 
Rådhuset . Da går det ikke an å følge 
personalreglementets regler eller vanlig 
sedvane ved ansettelser. Til toppstil
lingene her trengs det menn (og kanskje 
kvinner?) som helt og fullt er besjelet av 
den Svellheimske ånd. Derfor er det 
umulig å utlyse nøkkelstill ingene i 
avisene . Da kan jo hvem som lielst 
søke . Og like umulig er det å utlyse in 
ternt i kommunen, for da kan jo Råd
mann ... søke, og han er ikke til å komme 
utenom fordi han er vel kval ifisert og 
har lang ansiennitet. Men han er helt 
uakseptabel fordi han tenker sjøl og ikke 
står på pinne for Viggo Svellheim i ett 
og alt . For ikke å snakke om rådmann -
sekretær N.N. 
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For å si det med Svellheims egne ord, 
slik de ble lagt fram for forvaltningsko
miteen 16. september: «Dagens regler 
(personalreglement , tariffavta ler osv. 
red . anm.) er ikke dekkende for den ak
tuelle situasjon . Finansrådmannen vil 
understreke at situasjonen er unik og at 
det derfor må velges spesielle løsning
er». 

Og den spesielle løsning er følgende: 
De 5 nye direktørstillingene i den nye 
sentraladministrasjonen og «et be
grenset anta ll spesia listfunkjoner» skal 
ikke utlyses i det hele tatt . Istedet skal 
«aktuelle kandidater gis tilbud », foreslo 
finansrådmannen og fikk støtte av hele 
forvaltningskomiteen, unntatt RV. (Frp. 
og Venstre og kommuneforbundets 
representanter var ikke tilstede ). Ap. og 
SV stemte også for. Kanskje vi kan 
håpe at litt blest rundt saka i alle fall 
fører til at SV endrer stemmegivning når 
forslaget med det første behandles i 
formannskapet7 

Da nåværende finansrådmann Viggo 
Johannessen ble ansatt, ble det re ist 
krass kritikk mot framgangsmåten . 
Søkerlista ble delvis holdt hemmelig, 
noe som er ulovlig. Senere har kommu-

Varaordfører Hans Svelland, kjent for 
bl.a. vellykkete og renslige forretninger 
med firmaet Selmer I Furuhalmen. 

Foto: Bernt Eide 

Arne Kvalheim (ap) er en nøkkelperson i 
den bystyregruppa der Thorvald Stol
tenberg er formell leder. 

Foto: Klassekampen 

nens ledelse innrømma feilen og 1ova al 
de skal følge offentlighetslovens reg ler i 
framtida. Men hva hjelper det når de 
bestemmer seg for å oppheve både 
personalreg lement og andre regler så 
snart de har bruk for det. Når still inoene 
ikke utlyses blir det heller ingen s;ker
liste som kan offentliggjøres. 

Ansettelsene i disse direktørsti lling
ene kommer til å skje på den måten at 
«Viggo Svellheim snakker med seg 
selv». Dvs. at finansrådmann Viggo Jo
hannessen snakker med Hans Svel land 
og Arne Kva lheim. De blir så enige om 
hvem av Svellheims venner og med 
arbeidere som skal tilbys de feite job
bene. Og så ordnes det hele i all fred lig
het. 

Slik skaper de et nytt toppsjikt i sen
traladministrasjonen som så langt det 
er mulig er sydd over den Svellheimske 
lest. Hadde ikke kloning tatt så lang tid . 
ville de sikkert v·algt den metoden i ste 
det. for da er det ingen fare for avvik 
eller ov ·rraskelser. 
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Får Finansrådmannen beholde ekstrabilen? 

Det kan bli byregjeringssystemet 
som sikrer at finansrådmann Viggo 
.Johannessen får beholde den eks
--rrabilen og de andre frynsegodene 
ssom Ordf~er Albert Nordengen per
:::sonlig lovte han i mars. I dag er det 
.:nystyret som skal fastsette finans
·radmannens lonns- og ansøttelses-
vilkår. Albert Nordengena avtale 

-nied finansrådmann€n om frynsego
::oene er derfor ugyld ig . Mo11 etter 
:net nye stvrings~y~~E:met skal 
-'imansdirektørens 'i'Æ"".'.'"~- og nnset-

- "Helsesvilkår» avgj.:-'~! ei forlllann-
~sKapet «etter f~-; frc tyr/Idet». 
::::0g da går det oc.,c 9'':C7-

Viggo Johannes::--.:, ~ '::" -.r..lr,;å tra
~: ::iisionell bedrifts- ':::1~ ,.--.r~ir.der. Da 
- 'c2n søkte jobbe,-, s-:r- :;-cr;.r~dmann 
· -::s:1he han krav o-. ;c-,-!'".;:;:--.r,r..":::'. Dette 

=-+:::ikkebystyre: cre--.":: ._;:.. ~ r,an ble 
. ==1satt i januar • :::::: 'I.:::- '•r.:n uker 
- --s.:er bystyrets \"3-:-".2:<'. ~,:-;a;- -:.rdfører 
- .L.!bert Nordeng1c- ?: :r:;., . · .1 ":r.&nsråd-
- . ,annen der ha-, ::B<. -::· .2 - •,11 ~.i= særvil-

Ki r som skulle ~"=~ ~ ~- ,er ikke 
:s717åting: 

- Foruten tje-e;z-.,·. sr----'"= -a·, få en 
- ·::,,ivatbil fra Osr: <.-:r--,..r"=- :'::tte er 

. :enere ordna \'':r.: ? <.;r :-_:f':=. leaser 

en Audi 80 som Johannessen bruker 
privat. Bensinen betaler han sjøl. 

- Kommunen betaler hele regninga 
for Johannessens privattelefon, uten 
noen begrensning. 

- Når Johannessen blir 60 år kan han 
slutte, hvis han eller kommunen føler for 
det. Han skal da beholde 90 % av sin 
etterfølgers lønn i tida fram til han selv 
fyller 67 år, selv om han bestemmer seg 
for å ikke utføre arbeid for' Oslo kom
mune. 

- Når han blir 67 skal han uansett ha 
pensjon som om han har hatt full lønn 
hele tida og som om han har full opptje
ningstid i pensjonskassa. 

Kommunestyrelovens § 36 - som er 
ufravikelig - sier helt klart at finansråd
mannens «lønn og øvrige vilkår» fast
settes av kommunestyret. Albert Nord
engen hadde altså ikke lovlig myndighet 
til å inngå den avtalen han og Viggo Jo
hannessen ble enige om. 

Rød Valgallianse ble kjent med dette i 
august og vi har krevd å få saka opp til 
behandling i bystyret. Vi vil da foreslå at 
avtalen blir kjent ugyldig og vil også ha 
en diskusjon om hvem som skal dekke 

Finansrådmann Viggo Johannessen var 
ikke fornøyd med ffbare>> å ha tjenestebil 
med sjåfør, slik som forgjengeren 
hadde. Han krevde - og fikk - i tillegg 
kommunen til å skaffe seg privatbil. 

Foto: Ole A. Buenget 

de ekstrautgiftene til billeie som Albert 
Nordengen har påført kommunen nær
mest med en form for selvtekt. 

Men det er jo ikke sikkert at man rek
ker å få saken fram til bystyret før nyt
tår. Og 1. januar skal det nye reglemen
tet for byregjeringa begynne å gjelde. 
hvis Høyre og Ap. m. fl. . får det som de 
vil. Og i reglementets § 3 er det altså 
tatt inn en bestemmelse om at «anset
telse av finansdirektør (finansrådman
nens nye titel) foretas av formannska 
pet, som også avgjør lønns- og anset
telsesvilkår. etter forslag fra byrådet» . 

Så da går det sikkert greit finansråd
mannen får nok lov å beholde både 
tjenestebilen og den kommunalt betalte 
privatbilen. lifl; 
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Ukjent med RV-bladet? 
Vi sender dette nummeret av RV-bladet til 
en del personer og organisasjoner som ikke 
er abonnenter ennå. RV-bladet kommer ut 
med 10 numre pr. år og er foreløpig uten 
konkurrenter når det gjelder å gi informa
sjon om det som skjer i maktens irrganger i 
Rådhuset. 

Om du er enig eller uenig med Rød Val
gallianse, så tror vi nok du vil finne infor
masjon av_ interesse. 

Du er velkommen som abonnent. Er du 
rask til å bruke bestillingsslippen inne i bla
det, vil du få førstehånds informasjon om 
hvordan arbeidet med og kampen mot 

. Oslos 1986-budsjett utvikler seg. 

7, 1985 2. årgang 

Åpent brev fra: 

Rød valgallianses bystyregruppe 

Oslo AKP 
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RV.-forslaga on, byregjering: 

051.0 ~,snRr 

Samme praktisering av offentlighetslo
ven som tidligere 
Offentlighetsloven skal også under det nye 
styringssystemet praktiseres slik at innstil
linger o.l. skal være åpne for innsyn senest i 
siste organ før endelig vedtak fattes. Regle
mentene for de ulike organer i det nye sty
ringssystemet forandres i samsvar med 
dette.' 

RV, Venstre og SV stemte for. Ap .,Høyre 
og Frp . mot. 

Lov om sosialomsorg må følges. 
Sosialutvalget opprettholdes som Oslos 
sosia lstyre med de oppgaver og funksjoner 
som følger av lov om sosial omsorg. Sosi
alrådmannens kontor opprettholdes som 
fagadministrasjon for sosialsektoren. 

Protokollmerknad (i tilfelle dette ikke 
blir vedtatt): Oslo er nødt til å fremme en 
omfa t tende søknad eim dispensasjon fra 
sosiallovgivningen. Denne søknaden kan 
ikke sendes Kommunal- og Arbeidsdepar
tementet . slik Finansrådmannens vedtaks
fors lag går ut på . men må sendes Fylkes
mannen / Sosialdepartementet . Inntil slik 
dispensasjonssøknad er ferdigbehandla må 
Sosialutvalget såvel som øvrige særlovut
valg og Sosialrådmannens kontor opprett
holdes med nåværende oppgaver og an
svarsområde . 

Forslaget ble sendt Formannskapet uten 
avstemning. Årsaken er enkel: RVs argu
mentasjon er saklig sett riktig og det ville 
være for pinlig å stemme mot, og helt uspi
selig for Høyre / Ap. å stemme for . Nå må 
nok saken i alle fall avgjøres av Sosialdepar
tementet , fordi hele bystyreprotokollen føl
ger saken til regjeringa. 

Straffebestemmelser ut av ASU-avta
len. 

·-
Den nye taushetspliktparagrafen tas ut av 
forslaget til ASU-avtale (avtale om arbeids

iljø - og samarbeidsutvalg) slik at kommu-

4 

Her er de viktigste for
slaga RV fremma i byreg
jeringssaken, og de øvrige 
partienes standpunkt 
avstemninga: 

nen unngår å ha en tariffavtale som truer 
faglige tillitsvalgte med bøter eller fengsel 
inntil 6 måneder hvis de informerer fagfore
ningens medlemmer eller andre om viktige 
saker som er til behandling i ASU . 

RV og SV stemte for. Høyre, Ap. , Ven
stre , Krf. og Frp. stemte mot. 

Distriktssosialutvalg for bostedslose so
sialklienter. 
Sosialomsorgsnemnda opprettholdes inntil 
særomsorgen for bostedsløse innen sosial-

sektoren er avvikla , eller inntil det er opp
retta et nytt organ som har distriktssos i2-
lutvalgs funkjson i forhold til denne klient 
gruppen. (Hvis forslaget om å legge ne::i 
Sosialomsorgsnemnda skal behandles sorr. 
særskilt sak av bystyret seinere , sendes 
dette forslaget til Formannskapet for å bl' 
behandla sammen med den saken.) 

Forslaget ble sendt Formannskapet ut e:-. 
avstemning. Etter Sosialsentralsaken og 
den kritikken RV har reist mot Rehabilite
ringskontore:s ledelse sist vår, har nemlig 
både sosia lsjef Johannessen ved Rehabil i
teringskontoret, Sosialrådmannen og Sosu
alutvalget funnet ut at det mest «hensikt
smessige» er å legge ned hele Sosialom
sorgsnemnda . 

Et forslag om å opprette en egen bysty
rekomite for friluftsliv og naturforvaltning 
ble støtta av SV og Venstre . men ble send, 
Formannskapet for arkivering uten avstem
ning . 

Sagt i bystyret: 
«Hel og full tilslutning til varaordfø-
reren» . 
Lene Løken (Ap .) tok ordet en gang i de
batten om byregjering og hun fattet seg 
såpass i korthet at vi kan gjengi hele 
innlegget: «Jeg gir min hele og fulle til
slutning til varaordføreren (Hans Svel
land , red.anm .) når det gjelder offentlig
het og innsyn». Og da burde vel kriti- · 
kerne i Norsk Presseforbund være for
nøyd? -
«Diktaturets proletariat» 
Kommunalråd Arne Kvalheim ble sur 
fordi RV påpekte at byregjeringssyste
met betyr innskrenkning av de demo-

kratiske rettighetene for Oslo-folk. Han 
hadde ikke så mye konkret å si til saken, 
og dessuten gikk orda litt i kryss for 
han, så den fyndige svarreplikken ble 
slik: «Det nytter ikke å diskutere demo
krati med RV. For RV er et parti som har 
revolusjonen og diktaturets proleteriat 
på sitt program». 

Da Inger Friis (V) etterpå beklaget at 
Kvalheim forfallt til en slags utskjelling 
istedenfor å diskutere sak, var Kvalheim 
glitrende klar i replikken . Han lurte på 
om også Venstre nå var i ferd med å bli 
et marxist-leninistisk part i. 

r-----------------------------------
Bli abonnent du også! 

Sendes til 
RV-bladet, distribusjonen, 
Boks 83, Bryn 
0611 Oslo 11 

Jeg bestiller ......... årsabonnement på RV-bladet 
a kr. 50,-
Navn:. 

Adr.: ...................... _ ............... . 

(husk postnummer) 
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Viss .Benito Mussolini 
hadde levd i dag. 

Borgarskapet meiner at det noverande kommunale styringssystemet ikkje 
gir borgarskapet nok av makt og kontroll. Derfor treng dei eit nytt system 
der makta er meire konsentrert. der folk flest har færre demokratiske rettar 
og der sjansen til innsyn og påverkning frå den menige skattebetalar er 
mykje mindre enn i dag . Derfor får Oslo byregjering i 1986. sa Erling Folkvord· 
i RVs hovudinnlegg om byregjeringssaka i bystyret. RV-bladet gjengir utdrag 
av innlegget. 

Viss Hegre kunne fått bystyre fleirtal for 
politikke:i sin ved oppslutning i val , hadde 
dei ikkie hatt bruk for dei nye maktmidla 
som de t nye styringssystemet gir overfor 
mulege opponentar i Frp . og Krf. 

Viss ,A,;, . hadde stått for ein annan poli
tikk enn Høgre , hadde dei ikke hatt bruk for 
ei byres;ering og eitt nytt styringssystem 
for å få fo lk ti l å tru at dei store partia er 
ulike i vaktisk politikk. 

Viss l<.:,m munalrådane og formannskapet 
ville bru;.;e makta si til å gjennomføre poli 
tikken som blir vedtatt. hadde det ikkje vori 
nødvenc:ig å avsetje alle rådmenna. Pås tan 
den om at administrasjonen saboterer poli
tiske vedtak blir brukt som billeg skalkeskjul 
for å ds..ke over kommunalrådane og for
mannska;,et sin mangel på handlekrah og 
stå-på-vilje. 

V1s3 målet var å få meire folkevald sty
ring . ville ikkje dei store partia laga eit sys
tem som gjerden nye finansdirektøren me
ire allmektig enn nokon tid!egare finansråd
mann i Oslo . 

Viss målet var meire «medinnflytelse» for 
dei tilsene . ville det ikkje vori bruk for å laga 
ein ta riffavtale som trugar faglege tillits
valde med bøter eller 6 månaders fengsels
straff dersom dei informerar medlemmane i 
fagforeninga si om kommunens planer . 

Viss målet var meire åpenhet og betre 
kontakt med befolkninga hadde det ikkje 
vori nødvendig å lage slike unntak frå of
fent liahstslo·Ja at Norsk Presseforbund me
iner «det ikke lenger vil ha noen meining å 
tale om offentlighet i forvaltningen for Oslo 
kommunes vedkommende ». 

V iss ;.-;å let var effektivitet og minst mulig 
byråkra:i . ville toppstillingane i den nye top 
padministrasjonen vorti utlyst offentleg for 
å finne cei beste folka , istadenfor som no å 
bl i «tilbudt» til handplukka personar etter 
hemme'ege rådslagningar i aller innerste 
rom i Rå::ihusets Østre Tårn . 

- Telegram fra Mussolini • 
Viss Be,rto Mussolini hadde levd i dag , ville 
han ha vori 103 år, og hadde han vori klår i 
toppen . v ille han sendt eit helsingstelegram 
til Herre,.,e Viggo Johannessen, Arne Kva l
heim (Ap.), Hans Svelland (H), og Frank 
Brunse;! (Kommuneforbundet). Han ville 
ønskja dei lykke til med at dei har klart å ut
vikle den korporativistiske ide, tilpassa 80-
og 90-åras krav, på ein måte som gamle 

Benito knapt sjøl hadde trudd var muleg. 
Han ville bøygd seg i støvet over den utru
lege evnen som dei fire har vist når det gjeld 
å laga eit styrings- og avtalesystem som 
nesten fullkomment kan gjere tillitsmann
sapparatet i fagforeningane til ein del av 
herskarklassen sitt utøvande maktapparat. 

Passivisering av fagforeningane 
No har det seg slik at Mussolini blei inn
henta av skjebnen og italienske partisanar 
ein vårdag for 40 år sida. Men dei korporati
vistiske ideane lever vidare. Den nye ASU
avtalen er det klåraste skriftlege uttrykket 
eg har sett for den korporativistiske sam
funnsteorien . Borgarskapet håper at dei ved 
ein kombinasjon av oppkjøp , ullne klassesa
marbeid organ og s teinharde straffeparag
rafar skal klare å passivisere arbeidarklas
sens organisering i fagforeningar. Slike av
ta lar kan berre utviklast gjennom den heilt 
særski lte forma for fagleg-politisk sam
arbeid som dei siste åra er utvikla mellom 
Oslo Høgre, Oslo Ap og Oslo-leiinga i kom
muneforbundet . 

Det kan og bør se iast mykje om dette te
maet. 'Det vil bli ein hard kamp i fagfore
ningane i åra framover for å prøve å riste av 
seg mest muleg av det åket som dei fagor
ganiserte får lag t på skuldrane gjennom 
dette nye avtaleverket. 

Lynavleiar 
Noko av det mest utrulege er etter mitt syn 
korleis toppleiinga i kommuneforbundet i 
dystert samspel med krefter her i huset , har 
klart å bruke kampen om arbeidsplassane 
på Frognersetern bruk som lynavleiar enda 
ein gong. Så vidt eg kan skjøne har de i opp
nådd å avspore begge sakene , både kam
pen mot det korporative styringssystemet 
og kampen for å sikre arbeidsplassane til 
dei som er tilsett ved Frognersetern Bruk. 
Eg synst ein Arbeiderpartimann trefte spi
karen på hovudet da han overfor venner og 
partifeller skulle fortelje om siste forhand
lingsutspel frå Kommuneforbundet : «Det vil 
ikke komme på tale å medvirke til innføring 
av nytt styringssystem viss ikke Bygdø Alle 
for all fremtid blir enveiskjørt .» 

Men konklusjonen er klar: Høgre her i 
Rådhuset hadde ikkje hatt tjangs til å ta 
innersv ingen på de i tilitsvalde i Kommune
forbundet om dei ikkje hadde fått hjelp frå 
dyktige sosialdemokratar i det faglege by
råkratiet såvel som i Ap 's partiorganisasjon. 

ApogH: 
Greit med 

atomvåpen 
på Oslo havn 

Det var sikkert 
noen som la merke 
til Arbeiderpartiets 
Ole Jacob Frich 
blant de mange 
som protesterte 
mot at slagskipet 
IOWA som er ut
rusta med atomvå
pen, besøkte Oslo 
tidlig i oktol:>er. 
Men da Liv Finstad 
fremma et forslag 
om saken i bystyret 
2. oktober fikk 
pipa en annen låt 
Arbeiderpartiet. 

Forslaget var 
kort og enkelt, men 
altså med en viss 
brodd: 

«Oslo bystyre be
klager at krigsskip 
anløper Oslo uten 
at Norske myndig
heter har brakt på 
de rene om fartøyet 
er utstyrt med kjer
nefysiske spreng
ladninger eller ik
ke». 

Ole Jacob Frich 
og resten av Ap
gruppa var lydige 
mot sin gruppele
der, tidligere for
svarsminister 
Thorvald Stolten
berg. Bare SV og 
Venstre stemte 
s ammen med RV for 

orslaget. 
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luET ~ 
N r.8/9 1985 2. årgang 

RV i Rådhuset 
Byregjeringssystemet medfører en god 
del endringer i arbeidsvilkåra for RVs 
bystyregruppe. Den økonomiske drifts
støtta som tidligere ble utbetalt i kon
tanter, er nå omgjort til støtte i form av 
kontor og kommunallønn til sekretær. I 
praksis betyr dette at RVs bystyre
gruppe fra januar har kontor i Rådhus
et. RV-kontoret befinner seg i 2. etasje 
i Vestre Tårn, samme etasje som by
styresalen. Spør i vakta hvis du er i tvil 
om veien. 

Ansettelse av gruppesekretær var 
ikke klar da RV-bladet gikk i trykken. 
Men stillinga vil bli delt mellom by
styregruppas sekretær og en informa
sjonsmedarbeider som særlig skal ar
beide med stoff til Radio RV/Radio KK. 

~,r;~ZG.:·, . 

«Nye Oslo A/S» seiler videre 

~ 
~ ,;J 

..-
~ -

~\ -:" 1 
-~ 

Varaordfører og nullskatteyter Hans Svelland (H) overtar om kort tid som kaptein på uNye Oslo A/ S,,, mens fi
nansdirektør Viggo Johannessen beholder sitt grep om roret. Thorvald Stoltenberg (Ap), som fra nyttår er vara
ordfører i det Høyrestyrte Qslo, har kanskje glemt sitt valgslagord om at uOslo trenger en styrmann - ikke en 
gallionsfigur"? 

- . _ ; .... _, ...... ,.i~ .~ __,, ,ll., .ut,N; ..,_1rl• 
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YE O LO A/S ~ ~ 
Oslo første byregjering er valgt. Etter sterk oppfordring fra ~~y 
Thorvald Stoltenberg, har Ap.s bystyregruppe nesten fulltallig ~ 
stemt for Albert Nordengen som Ordfører i Oslo! Og den sam- &;; 1 
me Stoltenberg er som takk blitt varaordfører. Men verken i 
ordfører eller varaordfører har noen myndighet. I den grad det · 
finnes makt i Rådhuset, samles maktas tråder nå i fire hender ,. .. 
tilhørende herrene Hans Svelland og Viggo Johannessen. ~/ 

Hans Svelland 
(foran) har satt 
sammen ei byre
gjering d er det 
ikke finn es noen 
som kan u tfordre 
hans egen mak t 
posisjon. (Faksimi
le fra Dagbladet) 

Det var ikke uten motstand og murrin_g 
at A p. s bystyregruppe gikk med på å 
stemme på Albert Nord engen som Ord
f ører de neste to år . Det er første gang 
Ap-stem mer på en Høyreordfører i ho
ved st aden, og sånn sett er en ny mile
stein passert på Ap.s f erd mot høyre . 
Men enstemm ighet ble det ikke . En en
som oppv igler skrev A lbert Stoltenberg 
p å stemm eseddelen , t il tross for at d et 
va r t o valgomganger . RV, SV og Georg 
Stafne stemte blankt. 

ASSISTERENDE GALLIONSFIGUR 
«Oslo t ren ger en styrmann - ikke en 
ga ll ionsf igu r». Dette slagord et lyste 
m ot oss fra løpesedler og avi sannonser 
fø r s ist e kommunevalg, ved siden av et 
usedvanlig stramt bil de av Thorvald 
Sto ltenbe rg . M arkedsføringseksperter 
m ente dette v ar v algkampens beste 
knep. Brodden mot den skålende og 
snorkl ippende Al bert Nord engen var 
ska rp og k lar. 

Nå er dette glemt - og tilg it t? Etter 
samta ler b le d e to store parti er enige 
om å støtte hverandre ved valgene på 
de neste t o års gall ionsfigurer . «Styr
m ann » Stoltenberg er redusert til en 
slags assisterende gall ionsfigur. som 
sk al hjelpe Albert med skåltalene når 
d et trengs. 

ALT PÅ EN HÅND? 
N år en ser sammensetninga av byre
gjer ing a, er d et kl art at regjeringssjef 

Hans Svelland har valgt et mannskap 
der det ikke er noen fare for oppsetsig
het eller effektiv utfordring mot hans 
egen posisjon . Det er Høyre-politikkens 
C-lag vi står overfor - alle som en nær 
bosatt et st ykke vest for Frogner . Den 
siste bor sosialt trygt på Nordstrand . 

H ans Svelland b li r en slags «arbei
d ende styreformann» i et konsern med 
49 350 ansatte . (Tall fra desember 
1984.) 

Daglig leder blir finansdirektør Viggo 
Johannessen , mannen som i fjor vakt e 
oppmerksomhet ved å kreve at kom
munen skull e skaffe han «konebil » og 
garantere han 60 års pensjonsa lder, da 
han søkte nåværende jobb . Johannes
sen har allerede vist stor lojalitet mot 
sin kommende styreformann . Disse to 
vil bl i et radarpa r som mange bedrifter 
og f inansgrupper må ta hensyn t il: 
* Fortsatt selges kommunale næ

ringstomter på bill igsalg . Hvem får 
neste gode tilslag ? 
* Store utbyggingkontrakter forde
les av kommunale organer . (Luksus
hotellet på Vate rland, Majorstu-lok
ket, oppussing /utvidelse av Bislett, 
fo r bare å nevne noen dagsaktuelle 
saker .) 
* I planutvalg og andre kommunale 
organer fattes vedtak om framtid ig 
area lbruk som får avgjørende betyd 
n ing for ul ike konserners framt idige 
fortjenestemul igheter . 
Makta over slike saker vil nå i enda 

større grad bli samla på to - eller mu!i 
gens fire - hender 

HVA MED SOSIALSEKTOREN? 
Helse- og sosialsektoren svarer for mer 
enn halvparten av bykassas utgiher . 
For Oslo-folk flest er denne sekt oren 
langt vikt igere enn de saksområde:ie 
som er nevnt foran . Hvordan bl ir så 
dette prioritert i den nye byregjering::? 
Jo, man har funnet fram til en person 
som skal overta de funksjoner som hit
til har vært d elt mellom sosialrådmann 
Ragnvald Dahl, sykehusrådmann Jan 
Muller og kommunalråd Martha Se'm 
Valeur . Den nye , sterke mann heter Oie 
B. Hovind . Det er enkelt å få oversikt 
over hans kommunalpol itiske erfa
ringsbakgrunn og karriere: 

I noen år var han ti lsynslege ved 
Grønland Sykehjem . Dessuten har han 
de siste 23 månedene vært 32. vara re
presentant til byst yret for Høyre . En 
kan trygt si at han har fått en oppgave 
å vokse på ... 

BEDRIFTSFORSAMLING 
UTEN ANSATTE 

Vi har enda t il gode å se hva bystyret 
skal sysle med etter at byregjeringa t il 
trer i februar eller mars . Sannsynligvis 
vil bystyret bli omtrent like betydnings

. fullt som ei bedriftsforsaml ing der det 
ikke en gang er representasjon fra de 
ansatte . 

RV -BLADET, Oslo Rod Valgallianse, 
Boks 211 Sentrum, 0103 Oslo 1. 

Ansvarlig redaktør: Liv Finstad 
Signer t e ar t ikler står for a r1 1kke!forfa tterens re . gnmq 
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Hvem bestemmer over ,. 

Næringslivet er på full fart inn 
for å overta på områder hvor 
det tidligere har vært litt 
kommunal -styring. Dette var 
en av sakene Liv Finstad tok 
opp i sitt hovedinnlegg under 
budsjettbehandlingen i Oslo 
bystyre. 

- I forgårs ble Arbeiderpartiets 
gruppeleder referert i Østlandssendin
ga. Han hadde sagt at det er fint at en 
del bedrifter synes villige til å gå inn 
med sponsing av utbyggingstiltak som 
kommunen selv ikke makter å finansie
re. Veiprosjekter og tunnelbygging ble 
nevt som konkrete eksempler, sa Liv 
Finstad. 
Hun fortsatte : 

- Dette kan jo bety noe nytt, siden 
sponsinga hittil har gått den andre 
veien, i allefall når det gjelder et nokså 
stort tunnelprosjekt. Hadde det vært 
varaordføreren som sa dette, ville det 
ikke vært noen nyhet. Han ville vært 
troendes til å si noe slikt, han som i føl
ge kommunerevisjonen har hatt et øko
nomisk interessefelleskap med landets 
største entreprenørfirma i mange år - i 
all åpenhet, selvfølgelig. 

SPONSING 
Men når det er Arbeiderpartiets leder 
som vil godta sponsing i stedet for 
skattelegging av kapitalistene , da er 
det i al lefall klar beskjed om at sosial
demokratiet enda ikke har nådd bun
nen på sin nedtur fra det som en gang 
var en sosialistisk plattform. 

- Men hva skal en slik sponsing be
ty? Hvordan skal det komme inn i kom
munebuasjettet? Det kan bety at man 
hjelper hverandre, tjeneste mot tjenes
te - på beste mafiavis . Det kan bety at 
man tier når det trengs eller at man 
snakker om noe annet . Det er grunn til 
å nevne noen eksempler på hvordan 
dette ter seg allerede før sponsing er 
innført: 

FINANSUTVALG PÅ FILTTØFLER 
- Et par verneverdige bygninger ble 
revet av entreprenør Olav Brekke en 
søndagsnatt i november. Det står igjen 
to bygninger ved siden av krateret, to 
bygninger som også må rives av sam
me grunn. Det har foregår en stor me
diadebatt om hvem som ikke har vars
let hvem, og hvorfor det gikk som det 
gjorde. Når det gjelder eventuelle tiltak 
mot hærverket har imidlertid det be
sluttende organ Finansutvalget gått på 
filtøfler . Og ingen har sagt fra om hvor
for det var nødvendig å rive. Nå foregår 
det en drakamp mellom ulike kapitalis-

ter om hvem som skal bygge nytt på 
dette området. Foreløpig er det eierne 
av de revne eiendommene som ligger 
best an i løypa . For de har et godt kort 
på hånda . De har nemlig en avtale med 
oljeselskapet Elf Aquitaine som kan 
tenke seg å sette bo i Akersgata , vis a 
vis gode forretningsforbindelser i Re
gjeringsbygget. 

OLJESELSKAPET ELF 

Men ELF har stilt klare betingelser, 
bl.a . om hvor lang bygningen skal være 
og hvordan fasaden skal formes. Byg
ningen må jo få en fasade som er repre
sentativ og verdig for et oljeselskap av 
ELFs størrelse . For oss i RV virker di
verse politikeres opptreden i media 
nokså meningsløs, siden de ikke går 
inn på disse forholdene jeg nevner her. 

- Og da spør jeg: Hvordan skal det 
bli hvis ulike politiske utbyggingsalter
nativer blir gjenstand for sponsing fra 
konkurrerende kapitalistgrupper? Selv 
om min fantasi ikke strekker til, skjøn
ner jeg at det vil bli verre enn det er 
idag, sa Liv Finstad. 

? 

Akersgt. 61 og 63 ble revet, slik olje
giganten Elf krevde. 
{Faksimile fra Aftenposten.) 

83saNEI 
Oslo kommune er berykta som arbeidsgiver. Og en av de vers
te når det gjelder forakt for arbeidsmiljøtiltak. Slik skal det fort
sette, det bestemte bystyret 5. desember mot 2 stemmer. For 
bedre arbeidsmiljø det koster jo penger. 

For ett år siden fikk Persona l- og 
Lønnsrådmann Kjell Johnsen et pålegg 
fra bystyrets flertall om at han til be
handlinga av 1986-budsjettet skulle la
ge «en oversikt over hvilke pålegg som 
er gitt av Arbeidstilsynet, men som 
fortsatt ikke er satt i verk. På hvert 
punkt skal det være med en kostnads
beregning». Det var Rød Valgallianse 
som reiste saken den gangen, og fler
tallet besto foruten RV av Ap ., SV og 
Frp . Det grønne Venstre stemte altså i 
mott 

Men de som måtte tro at et enslig 
bystyrevedtak forandrer verden, fikk 
seg en skuffelse da 1 986-budsjettet 
ble lagt fram. Det var ikke gjort noe 
med saken! 

Liv Finstad tok opp spørsmålet på 
nytt da budsjettmøtet begynte i A!-

berts storstue 5. desember. Hun kriti
serte at bystyretvedtaket var sabotert 
og foreslo at administrasjonen skulle 
legge hele saken om de ikke utførte ar
beidstilsynspålegga fram for bystyret 
på nyåret 1986. 

Og den saken ble kv ikt avgjort. Nå 
stemte alle de andre partiene mot å gjø
re noe som helst med saken! SV slo fø l
ge med Venstre på gal side . Og Ap. og 
Frp. fant ut at det nok var greiest å gå 
over til Høyres standpunkt . 

Det er grunn til å understreke at det 
ikke var snakk om noen storstilt opp
rustning av arbeidsmiljøet. Det gja idt 
bare de sakene der det er så ille forhold 
at tilmed det forsikt ige Arbeidstilsynet 
har gitt pålegg om at loven skal følges. 
Selv det ble altså for sterkt for bysty
ret . 
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Trikken trues 

□ Seside3 

Forfallet 
fortsetter 

□ Se side 6 
Nr.1,1986 3. årgang 

Det er makt i 
Hans Svellands hender 

5. februar fikk Oslo byregjering. Hans Svelland 
står i spissen. På bystyremøtet i februar klar
gjorde byregjeringa sitt «program». Det tar 20 mi
nutter og 40 sekunder å lese opp denne tiltredel
seserklæringa fra Hans Svellands byregjering. 
Det er det mest konkrete som kan sies om doku
mentet. Forøvrig er det en helt usannsynlig sta
bel med godord. Til sammenlikning kan vi trygt 
slå fast at Kong Olavs nyttårstale var et spen
nende politisk innlegg. 

To av de «overordnete» oppgavene for byreg-
jeringa beskrives slik: 

«- A sikre kommunen en sterk og ordnet øko
nomi, gjennom klar prioritering, effektivisering 
og husholdering. Økte inntekter baseres på 
økonomisk vekst. 
- A skape en byutvikling med vekst i befolk
ningen, næringsliv og arbeidsplasser. Det for
utsetter et attraktivt bymiljø som inviterer til 
deltakelse og utfordringer». 

Men det er ikke bare det som er «overordnet» 
som får spalteplass. Svelland fremhevet også 
«folgende områder som særlig viktige for offent
lig satsing»: 

1. Oslo skal være byen med det store hjertet. 
2. Byutvikling og vekst. 
3 . Økt framkommelighet. 
4. Den åpne by - grunnlaget for trivsel. 
5. Servicesamfunnet stiller nye krav til kommu
nen. 

En kan ikke annet enn beundre forretningsman
nen og politikeren Svelland for at han har klart å 
stable så mange uforpliktende ord etter hver
andre. Dernest er det nesten utrolig at mange av 
bystyrets medlemmer og partier ser på denne til
tredelseserklæringa med stort alvor. 

Bak svadaen finner vi spirer til et smidd her
skerapparat der utrolig mye makt samles i to 
hender: Hans Svellands . Han får nå pr . .instruks 
og reglement rett til å oppheve så godt som 
ethvert vedtak og enhver beslutning fra kommu 
nens mange etatsjefer. Han får videre en suveren 
rett til å avgjøre alle anbud, der det skal settes 
bort byggeoppdrag til over 1 million kroner. Han 
får en omfattende mulighet til å fordele oppdrag 
og inntektsmuligheter til ulike kapitalister. 

Les mer om erskerapparat og Svellands makt 
på s. 4 og 5 i dette nummer av RV-bladet. 
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- <<Renslighet og 
åpenhet>> 

Oslo har fått en byregjeringssjef 
med allsidig bakgrunn . Den 42-årige 
forretningsmannen Hans Svelland 
har sin viktigste fullførte utdannelse 
fra Kristelig Gymnasium. Som orga
nisatorisk leder for Kristenrussen på 
60-tallet, skaffet han seg sikkert en 
solid åndelig plattform. 

Senere har han stort sett syslet 
med det som horer denne verden til. 

Forretningsdriften i de Svellandske 
familiebedrifter har neppe vært noen 
suksess . Det tilsynelatende viktigste 
resultat for Hans Svelland selv, er at han 
har kunnet organisere deler av virksom
heten slik at han på 80-tallet har kunnet 
trekke fra gjeldsrenter på sin egen kom
munale politikerlønn . Et lite eksempel: 
Ustaoset Høyfjellshotell drives av et 
aksjeselskap med samme navn . Selska
pets styre besto i mange år av brødrene 
Hans og Even Svelland . Men dette 
aksjeselskapet eide ingenting , annet 
enn kanskje sengetøy og litt til. Hotellei
endommen - som ifølge Dagbladet var 
belånt med 16 mill. kroner i 1983 - til
hørte personene Hans og Even Svelland. 

Nå har det seg slik at disse to per
sonene hadde inngått avtale om at drif
ten av hotellet skulle besørges av foran
nevnte aksjeselskap. Brødrene leide 
med andre ord ut til seg selv. Og opp
nådde en reduksjon av rentefradrags-

4 

mulighetene de neppe ville fått om hele 
eiendommen tilhørte Aksjeselskapet . 

Slik organisering av selskapet er lov
lig . For «flinke» kapitalister er lovlig 
skatteunndragelse et fag. Hans Svelland 
har vist at han mestrer faget godt, 
ettersom han år etter år er kommet ut 
med null i skattbar inntekt og null for
mue, til tross for at den kommunale ga
sjen nå har passert 300 000 kr. Da siste 
skatteligning ble offentliggjort , var han 
ikke snauere enn at han selv ringte Dag
bladet for å fortelle at han skulle gå til 
rettsak mot ligningsvesenet for å få lov 
til å betale skatt(!). En skatt han ville 
vært nødt til å betale, ved annen organi-. 
sering av forretningsvirksomheten sin. 

- Selmer og Svelland -
For få år siden gikk det dårlig med ho
telldrifta på Ustaoset. Brødrene Svel
land hadde store planer om utvidelser, 
men var ikke så altfor kredittverdige på 
den tida . De klarte ikke en gang å betale 
kommunale avgifter til Hol kommune . 
Hele 4 ganger er det blitt holdt utpan
ting på grunn av dette, fra 1982 og 
fram til i dag. På det verste var det ting
lyst pant på over 850 000 kr . på grunn 
av skatte- og avgiftsgjeld. 

Det var i denne situasjonen at firmaet 
Selmer kom inn som en «reddende eng
el». Selmer påtok seg bygging og finansi
ering av hotellets nye avdeling med selv
eierleiligheter. Det er nokså klart at 
dette ble den økonomiske "rednings
planken for hotellet. Dette bekrefter 
også Hans Svelland selv nokså åpent i 
en redegjørelse til kommuneadvokaten i 
september 1985. 

Våren 1985 inngikk A / S Ustaoset Høy
fjellshotell og Selmer-konsernet en 'ut
byggingsavtale for et nytt byggeprosjekt 
av samme type. I denne avtalen var c'.et 
også en paragraf om fordeling av hen-

holdsvis gevinst og tap på prosjektet . 
Dermed ble det etablert avtalemes
sig økonomiske interessefellesskap 
mellom hotelleier I politiker Svelland og 
Selmer. 

Helt tilfeldig ble denne avtalen for
handla fram omtrent samtidig med at 
kommunens ledelse i Oslo solgte Tri
angeltomta på billigsalg til - ja nettopp 
Selmer. Og like tilfeldig er det at topple
delsen i Oslo kommune holdt et viktig 
møte om T -banesaka i samme måned 

Svelland: l 
Oslo kommune har egne reglemen
ter om anbudsbehandling og om kjøp 
av varer og tjenester. Hovedideen i 
disse reglementene er at kommunen 
gjennom konkurranse der alle stilles 
likt, skal oppnå å få best mulig pro
dukt til lavest mulig pris. En slik 
framgangsmåte gir lite spillerom for 
den politikertypen som sjøl vil for
dele godene mellom bedrifter og sel
skaper. Nå har imidlertid Svelland 
fått omfattende mulighet til å for
dele oppdrag og inntektsmuligheter 
til ulike kapitalister. 

Kværner som eksempel 

Kværner er ett eksempel på hvordan kapi
talister kommer til å nyte godt av Svellands 
lojaliteter. Tidlig på nyåret startet nemlig 
Trafikksjefen et samarbeidsprosjekt med 
Kværnerkonsernet som viser litt av hva vi 
har i vente. Trafikksjefen heter Jan Tesli . 
Hans bakgrunn er virksomhet i privat næ
ringsliv og politisk aktivitet for Høyre, før 
han i april 1984 ble trafikksjef , forøvrig i 
konkurranse med en person med lang erfa 
ring fra ledelsen av nettopp Trafikk_sjefens 
etat . Utgangspunktet for samarbeidspro
sjektet var følgende: 

.::,·_< 
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som utbyggingskontrakten ble under
tegna . I dette møtet ble det lagt opp en 
taktikk for hvordan kommunen skulle 
klare å omgå bystyrevedtaket om full 
offentlighet rundt byggeskanda len vEd 
Sentrum T -banestasjon, og hvordan 
man skulle prøve å få til en overen
skomst med Selmer-Furuholmen kon
sernet for å få såken ut av verden, uten 
politisk skade for Rådhustoppene, og 
uten stort økonomisk tap for entrepre
nøren . Den taktikken som etter møtet 
ble ført i pennen er signert av kommu
neadvokaten . Hans Svelland har derfor 
selvfølgelig ingen befatning med dette . 
Og at han deltok i arbeidet for hemme
ligholdelse av byggeskandalen, se det 
var ikke mere enn andre politikere også 
gjordde , slik som f.eks . Thorva ld Stol
tenberg og Arne Kvalheim. Så ingen kan 
påstå at hotelleieren kommer i en sær
stilling. 

Men kommunerevisjonen kom likevel 
med nokså stram kritikk i oktober 1985, 
etter at RV først hadde kritisert Svei
lands dobbeltrolle som både kommunal 
tomteselger og privat hotellprosjekt
partner overfor Selmer-konsernet. 

Næringsvirksomhet ikke avviklet? 
Etter at revisjonskritikken var et faktum, 
har Svelland høytidelig erklært at han 
har «avviklet all næringsvirksomhet». 

(Aftenposten 9. 11 .85). Denne påstan
den var kanskje litt forhastet. I alle fall 
har han ikke husket å informere Halling
dal Handelsregister like raskt som han 
informerte Aftenposten. For så sent 
som 5. februar 1986 utstedte handels
registeret en firmaattest der det står å 
lese at styret i A / S Ustaoset Høyfjell
shotell består av Hans og Even Svel
land . 

• 
Nå skal en kanskje ikke tro for mye på 

en slik frimaattest? For hvis det er riktig. 
ja da ville det jo være slik at Hans Svel
land - som har «avviklet all næringsvirk
somhet» - fremdeles befant seg i et 
økonomisk interessefellesskap med 
Selmer-konsernet, i henhold til den 
sterkt kritiserte utbyggingsavtalens be
stemmelse om fordeling av fortje
neste/tap på neste byggeprosjekt. Vi 
fikk ikke tak i Hans Svelland selv før 
dette bladet gikk i trykken, men en av 
hans juridiske medarbeidere - advokat 
Otto Berg - opplyste at han hadde hørt 
at Svelland trådte ut av aksjeselskapets 
styre 31 . oktober 1985 . Spørsmålet er jo 
imid lertid hva som teller mest i en even
tuell rettstvist - hva Svellands egen ad
vokat har hørt, eller hva det på lovfor
melig vis er gitt beskjed om til Handels
registeret. 

Renslighet 

Vi understreker at den smule forre, -
ningsvirksomhet Hans Svelland har dre
vet. alltid har foregått i renslighet o; 
åpenhet , slik han selv også gjerne siE
det. 

Men det er ikke alle som fors tt
denne åpenheten, slik som f.eks. Arbe,
derbladet som hadde denne kommer. 
taren 24 . august : 

«Likevel finner vi det oppsiktsvekkenå~ 
når han på Dagbladets spørsmål or. 
han ikke burde ha informert finansutva· -
get og planutvalget om sine private for
bindelser med konsernet som komm u
nen i øyeblikket har vanskelige forhand 
linger med om Sentrum T -banestasjo r. . 
avgir følgende svar: 

- Hvis det hadde dreid seg om lugubre 
forretninger - ja. Men dette dreier sec 
om renslige , åpne forbindelser. -

Aldri har vi hørt om noen som infor
merer om lugubre forretninger, men 
holder renslige, åpne forbindelser hem -
melig ... » · 

• Med en slik man ved roret, tror vi de: 
kommunale samarbeidet med byens 
kapitalister vil bli skjøttet på aller beste 
måte. 

En god mann for kapitalistene 
• Høyre er uenig i og ønsker å endre bys

tyrevedtak om hvordan trafikkproble
mene i indre by skal løses. Høyre vil bl.a . 
ha f lere P-hus og motorveier og mindre 
satsing på buss /trikk / bane enn bystyret 
vedtok høsten 1984 . 

• Kværnerkonsernet ønsker å få en domi
nerende plass på det norske markedet 
for bygging av P-hus. 

Dermed oppretta trafikksjef Jan Tesli ei 
prosj ek tgruppe der bl.a. Kværnerkonsernet 
og firmaet Skandiaplan deltar. Oppgaven 
for gruppa er å lage detaljerte planer for 
bygg ing av 10-12 nye P-hus i Sentrum. Pla
nen skal lages i løpet av 2-3 måneder og 
skal omfatte tomt, forslag til samarbeid
savtaler med grunneier. opplegg for 
finansiering og tegninger. 

Alt dette koster penger. Men det er ikke 
noe problem for trafikksjefen. se!v om det 
er et prosjekt som går stikk i mot bystyre
vedtak og selv om han må ta egne fo lk vekk 
fra det de egentlig skulle jobbe med. 

«Losningen» ligger på bordet 
I praksis opptrer trafikksjefens etat som et 
slags skattebetalerfinansiert utrednings
kontor for Høyres bystyregruppe i denne 
saken . Og hensikten er åpenbar : Om noen 

uker skal bystyret stå overfor et nærmest 
fullbyrdet faktum . «Løsningen» på 
parkeringsproblemene ligger på bordet. Og 
om det lykkes å få vedtatt iverksetting av 
det som nå planlegges. vil Kværner stå i en 
eventyrlig gunstig posisjon. Om det hele 
skulle bli utlyst på anbud . vil Kværner ha en 
rekke konkurransefordeler: Kværners folk 
har vært med på å utforme alle prosjektene, 
og dermed vært med på å utforme grunn
lag for anbudsspesifikasjonene. Kværner vil 
gjennom prosjektarbeidet ha oppretta kon-

takter som gjør at de kan skaffe seg langt 
bedre informasjoner enn det som går fram 
bare av anbudsdokumentene. Og sannsyn
ligvis vil det bli liten konkurranse , fordi he le 
prosjektet i utgangspunktet er utforma ut 
fra hva det er Kværner er flink til å bygge . 

Denne formen for samarbeid med enkelt
kapita lister vil vi få langt mere av under by
regjeringssystemet. Mange kapitalister har 
grunn til å glede seg . Byregjeringssjef Hans 
Svelland er en god mann - for dem . 

BYSTYREMØTER 
VÅREN 1986 

5. mars 
9. april 
23. april 

14. mai 
4.juni 
18.juni 
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® Utd r ag a, 

Erling Folkvords (RVs ) hovudinnl egg i bystyredeba tt en om byregjering 23.10.85 

··viss Benito Mussolini hadde levd i dag ••• 

Viss Høgre kunne fått fleirtal for politikken sin i bystyret hadde 

dei ikkje hatt bruk for dei nye maktmidla som det nye styringssystemet gir over

for mulege opponentar i Frp. og Krf. 

Viss Ap. hadde stått for ein annan politikk enn Høgre, hadde dei 

ikke hatt bruk for ei byregjering og eit nytt styringssystem for å få folk til 

å tru at dei to store partia er ulike i praktisk politikk 

Viss kommunalrådane og formannskapet ville bruke makta si til å 

gjennomføre politikken som blir vedtatt, hadde dei ikkje vori nødvendig å avsetje 

alle rådmenna. Påstanden om at administrasjonen saboterer politiske vedtak blir 

brukt som billeg skalkeskjul for å dekke over kommunalrådane og formannskapet 

sin mangel på handlekraft og stå-på-vilje 

Viss målet var å få meire folkevald styring ville ikkje dei sto_re 

partia laga eit system som gjerden nye finansdirektøren meire allmektig enn nokon 

tidlegare finansrådmann i Oslo. 

Viss målet varmeire "medinnflytelse" for dei tilsette, ville det ikkje 

vori bruk for å lage ein tariffavtale som trugar faglege tillitsvalde med 6 

månaders fensgelsstraff dersom dei informerer medlemmane i fagforeninga si om 

kommunens planer 

Viss målet varmeire åpenhet og betre kontakt med befolkninga hadde 

det ikkje vori nødvendig å lage slike unnatak frå offentlighetslova at Norsk 
~~ 

Presseforbund dt (sitat) "Det ikke lenger vil ha noen mening å tale om offent 

lighet i forvaltningen for OSlo kommunes vedkommende" 

Viss målet var efefktivitet og minst muleg byråkrati, ville toppstil

lingane i den nye toppadministrasjonen vorti utlyst offentleg for å finne dei 

~ beste folka, istadenfor som no å bli "tilbudt" til handplukka personar etter 

hemrnelege rådslagningar i aller innerste rom i Rådhusets Østre Tårn. 

Viss BenitoMussolini hadde levd i dag, ville han ha vori 103 år, og 

hadde han vori klår i toppen ville han sendt eit helsingstelegram til Herrene 

Viggo Johannessen, Arne Kvalheim, Hans Svelland og Frank Brunsell. Han ville 

ønskja dei til lykke med at dei har klart å utvikle den korporativistiske ide 

tilpassa 80 - og 90 - åras krav på ein måte som gamle Benito knapt sjøl hadde 

trudd var muleg. Han '1i.llebøygd seg i støvet over den utrulege evnen som dei fire 

har vist når det gjeld å lage eit styrings- og avtalesystem som nesten fullkomment 

gjer tillistmannsapparatet i fagforeningane til ein del av herskarklassen sitt 

utøvande maktapparat. 
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No ha r de t s eg sl i k at Mussolini blei innhenta av sk j ebnen og itali

enske partisanar ein vårdag for 40 år sia. Men dei korporativistiske ideane le

ver vidare. Den nye ASU-avtalen er det klåraste skriftlege uttrykket eg har sett 

for den korporatisvistiske samfunnsteorien. Borgarskapet håper at dei ved ein 

kombinasjon av oppkjøp, ullne klassesamarbeidsorgan og steinharde straffepara

grafar skal klare å passivisere arbeidarklassens organisering i fagforeningar. 

Slike avtalar kan berre utviklast gjennom den heilt særskilte forma for fagleg

politisk samarbeid som dei siste åra er utvikla mellom Oslo Høgre, Oslo Ap og 

Oslo-leiinga i kommuneforbundet • 

Det kan og bør seiast mykje om dette temaet. Det vil bli ein hard 

kamp i fagforeningane i åra framover for å prøve å riste av seg mest muleg av 

det åket som dei fagorganiserte får lagt på skuldrane gjennom dette nye avtale

verket. 

Noko av det mest utrulege er etter mitt syn korleis toppleiinga _ i 

kommuneforbundet i dystert samspel med krefter her i huset, har klart å bruke 

kampen om arbeidsplassane på Frognerseteren bruk som lynavleiar enda ein gong. 

Så vidt eg kan skjøne har dei oppnådd å avspore begge sakene, både kampen mot 

det korporative styringssystemet og kampen for å sikre arbeidsplassane til dei 

som er tilsett ved Frognerseteren Bruk. Eg synst ein Arbeiderpartimann trefte 

spikaren på hovudet da han overfor venner og partifeller skulle fortelje om 

siste forhandlingsutspel frå Kommuneforbundet :" Det vil ikke komme på tale 

å medvirke til innføring av nytt styrinsgsystem viss ikke Bygdø Alle fcrall 

fremtid blir enveiskjørt." 

Men konklusjonen er klar : Høgre her i Rådhuset hadde ikkjehatt 

tjangs til åta innersvingen på dei tilitsvalde i Kommuenforbundet om dei ikkje 

hadde fått hjelp frå dyktige sosialdemokratar i det faglege byråkratiet såvel sorr 

i AP.s partiorgansiasjon. 

Når det er sagt vil eg kommentere dei subsidiære forslaga RV legg 

fram til endringar eller tilføyingar i det nye styringssystemet. 
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8. Bjørvikautbygginga som 
k - l -

e sempel : Et byrådsmedlem forklarer 

jakt på _ p; ofitt som styrer på byen. 
at det er kapitalens 

MICHAEL TETZSCHNER OM BØRVIKA-PROSJEKTET: 

- Vi må ikke la denne sjansen gå fra oss. 

- Spørsmålet er ikke hvorvidt Oslo har råd til å satse på Bjørvika
prosjektet, men om vi har råd til å · la være. Vi må ikke la denne 
sjansen gå fra oss, men slå til nettopp nå som investerings-iveren . 

, og kapitaloverskuddet er større en på lang tid, sier Michael · _ 
Tetzschner, nestleder i Byrådet og formann i Politisk Styringsgruppe 
for Bjørvika. 

- Jeg har arbeidet både med Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet 
Styringl:i gn.;p;: en. . .. . . ; ::;::-, .. '.-: ~; : .. .:~t eksisterer bred politisk 
vilje til å realisere Bjørvika-prosjektet. 

- Virker ikke et slikt kjempeløft litt utopisk ? 

- Nei, jeg anser ikke Bjørvika-prosjektet for å være utopisk. Jeg 
ser denne utbyggingen som et viktig ledd i de anstrengelser som må 
gjøres for å tilføre sentrum mer liv og virksomhet. Med sitt 
trafikale knutepunkt er Bjørvika selve Norges navle. Idag ligger 

·det sentrale området brakk. En utbygging av Bjørvika vil knytte 
byen nærmere fjorden og samtidig flytte sentrum østover. Ser man 
utbyggingen i sammenheng med alt som skal skje på Vaterland, får vi 
en etterlengtet oppjustering av de østre byområder. Målsetningen må 
ikke bare være at denne delen av byen skal være akseptabel, men at 
den skal bli virkelig attraktiv. Vi har nå sjansen til å øke byens 
selvfølelse. Bjørvika-prosjektet vil også få positive ringvirkning-
er for de gamle sentrumsområdene i Christian IV's by. Det er snakk 
om en vitalisering av hele bydelen, sier Tetzschner. 

- Kommunen er Bjørvikas største tomteeier, og tomtesalget vil vel 
bety mye for Oslos slunkne kommunekasse ? 

- Ja, det er selvsagt betydningsfullt at kommunen kan få satt sine 
egne arealer i produktiv virksomhet slik at det gir avkastning. 
Samtidig er det interessant at man nå er begynt å konsentrere seg 
om ubenyttede arealreserver som kan nyttiggjøres med overkommelige 
investeringer. 
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