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OSLOs TO ANSIKTER 

Dette lille heftet fra Oslo AKP (ml) prøver å vise at det langt fra er 
noen almenn økonanisk krise i OSlo. Det finnes en annen ukjent side 
ved Oslo - hovedstadens annet ansikt. 

For noen har 8O-åra faktisk vært gylne tider. Samtidig med at koimrune
økonomien er blitt stadig dårligere, har statsøkonanien og økonanien 
til hovedstadsbedriftene vokst seg stadig sterkere. Aldri har Oslo 
vært rikere enn nå - bare på Grønland-Vaterland investerer private og 

1 
det offentlige for mer enn 7 milliarder kroner. Hensikten med å påvise 
dette, er å gi alle dem som slåss DK:>t nedskjæringene i Oslo kamrune 
argumenter og arranunisjon til kampen. Det er mulig å unngå nedskjærin
ger for vanlige folk dersom det reises krav om økte overføringer 

"' fra de rike i næringsliv, stat og kommune. 

r----

HVORDAN VIL BYRÅDET AT VI SKAL SE PÅ KOMMUNEKRISA ? . . . 

Oslo må kutte 
kraftig neste år 

Denne tittelen er henta fra Aftenpostens aftennummer noen uker før by
rådets forslag __ til 1989-budsjett ble lagt fram i oktober. Artikkelen 
dreier seg i hovedsak om hvordan Oslo kommune - nesten med naturnød
vendighet - må skjære ned utgiftene for å få balanse i regnskapene 
igjen. 

Artikkelen er skrevet i byrådsleder Hans Svellands (h) ånd. Sannsyn
ligvis er bakgrunnsinformasjonene for artikkelen bevisst lekket ut fra 
byrådets kontor. Den har til hensikt å fortelle Oslo-befolkninga at 
det ikke er mulig å øke inntektene, så derfor må utgiftene reduseres. 
Byrådet i Oslo - som er sammensatt av Høyrepolitikere - og Aften
postens aftennummer har gjort flere sånne framstøt for å nå fram med 
dette budskapet. Den ovennevnte avisartikkelen er bare ett ledd i Råd
huselitens forsøk på å skape en lokal kriseforståelse i Oslo. 
A skape en sånn kriseforståelse er nødvendig for Byrådet dersan Svel
land-planen - som går ut på at kcmnunens virksanhet skal reduseres 
med 1/5 på 3 år - skal lykkes. 
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NORGE - ET SKA'M'EPARADIS FOR PRIVATE NÆRINGSDRIVENDE 

- Norge er full av skatteparadis, 
skriver Dagens Næringsliv på første
sida 19. oktober 1988. Det viser seg 

· nemlig at 67 av landets kClll11Uner 
helt mangler skatte-kontroll
avdelinger. Og i mange av de komnu
nene sorn har kontrollavdelinger, 
blant dem OSlo, er det stor under
bemanning. Dette fører til at 
skattemyndighetene har store vansker 
med å føre kontroll med bedriftenes 
regnskaper og følge med i om de be
taler den skatt som de skal. 

Og næringslivet i landet benytter seg av situasjonen - bevisst og ube
visst. Skattemyndighetene sjøl anslår at næringslivet hvert år unndrar 
skatt og arbeidsgiveravgift for 17 milliarder kroner på landsbasis. I 
Oslo skattefuskes det for mellom 2 og 4 milliarder kroner hvert år 
(Aften:posten aftennllltlller 12. sept. 1988 - se faksimile på neste side). 

Bystyret i Oslo har lenge vært kjent med at næringslivet i Oslo ikke 
betaler skatt. Rød Valgallianse har ved flere anledninger tatt opp 
forslag om at QOe må gjøres for å styrke skatteinnkrevinga fra bedrif
tene. Siste gang RV tok opp saken, var 19. oktober. Denne dagen be
handlet Oslo bystyre regnskapene for 1987. 

Offisielt viser 87-regnskapene et underskudd på 733 millioner kroner. 
Det betyr at hvis kommunen hadde klart å få inn ca. 1/4 av det som næ
ringslivet unndro fra beskaten det året, så hadde korrammeøkonomien 
gått i balanse. (All skatt som kreves inn går riktignok ikke rett til 
kommunene, men med enda større statsinntekter hadde komnunene kunnet 
kreve mer i statlige overføringer). 
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Skattejakten har 
gitt 92 millioner 
PER ARNE LANGEN 

Skattejegerne l Oslo har suk
seaa l Jakten pl skattesnyte• 
re. Frem Ul 1. jull llr er det 
blitt avdekket 1kattefusk for 
92 millioner kroner - nok tll 
l finansiere den lrllge drif
ten av Oslo kemnerkontor 
med 400 ansatte. 

Den Intense 1kattejakten 
pl unndratte skatter og ar• 
beidsgiveravgifter l Oslo, 
aom ble innledet med en stor• 
stllet holdningsskapende an
nonsekampanje i Januar, vl
aer seg l være meget reg• 
ningssvarende. 1~ skatteje• 
gere fra kemnerkontoret, 
Fylkesskattekontoret, Skat• 
tedlrektoratei og Oslo lig
ningskontor ble avsatt med 
det for øye l finn, frem til de 
aterste skattefuakerne i ho
vedstaden. I første halvlr llr 
er mellom ~ og eoo bedrlf • 
ter blitt oppsøkt. Av dem er 
syv bedrifter blitt polltlan• 
meldt - alle underentrepre• 
narer t bygg- og anlegga-

branajen. - De store byggen
treprenørene har panert 
kontrollørenea n1l•ye, aler 
a.vdellngsdlrekter Bjarne 
laa.ksen l kontrollavdelingen 
pl kemnerkontoret l Oslo. 

Staten Qener mest 
Annonsekampanjen og ut• 

vtdelsen av kontrollørkorp
set i Januar koater 1,8 mtlllon 
kroner. Kommunen har fl• 
nanstert al og at hele akajo• 
nen. Skattedirektoratet har 
etter press spyttet 200 000 
krone~ i potten. - Det er alt
for Ute med tanke pl at 77 
millioner kroner av de 92 
millionene 10m nl er gravet 
frem. glr tilbake Ul Staten. 
Kommunekuaen Ulførea 
bare 1~ mlllloner kroner, aler 
avdelingsdirektør laakaen . 

Av de 92 millioner kroner 
10m er unndratt, utgjør akat
ter ff mlllloner og arbeldagt
vera vgttt 48 mlllloner kro
ner. For første halvlr Ifjor 
avdekket kontrollørkon,aet 
~ millioner kroner. Ai-eta 
skattejakt har dermed av
dekket nesten tre ganger al 

mye uregelmessighet 10m l 
,amme periode lfJor. 

Underaekelaer tyder pl at 
d.ti..hvert Ar unndru skatter 
01 arheld•itver1vcttter for 
lL_mllllarder kroner pl 
land1bul1. I Øilo akatteiu•• 
kea det 1o.t..m..e11ot, t~ og Ire 
mUllarder hvert. 12 milli· 
oner utgjer dermed bare en 
brøkdel a.v det 10m unndru. 

- Formllet med aksjonen 
er Ikke bare l avdekke beløp, 
men ogsl l gt lnformujon til 
bedriftene, alik at de unngår 
l gjøre f etl. Uvtdenhet og 
mlsf orstlelaer pl grunn av 
et kompllaert re1elverk, gjør 
at nærtngallvet of•' bryter 
skatteloven uten vite det. 
Sett pl bakgrunn av de man
ge akatteregler, er det et un
derverk at al mange bedrtf -
ter betaler riktig akatt 1 Nor
ge, aler Isaksen. 

Kampanjen gir en peke· 
pinn pl hvor det akjer akatte
unndragelae or hvilke bedrtf• 
ter man bør rette aøkelyaet 
mot i fremtiden• Jakt p4 unn
dratte aka.ttekroner. 

Denne oppsiktsvekkende artikkelen sto på trykk i Aftenpostens aftennummer 
12. september i år. Her kommer det fram at næringslivet i Oslo unndrar for 
mellom 2 og 4 milliarder kroner hvert år. 
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. 
I bystyret 19. oktober la RV fram dette forsiktige forslaget i bysty-
ret: 

"Det arrangeres en høring - med skatteteknisk og juridisk ekspertise 
tilstede - om hva som kan gjøres for A fA inn de mellan 2-4 milliarder 
kraner som næringslivet i Oslo hvert Ar unndrar fra beskatning". 

Dette forslaget var altfor farlig for dem som styrer OSlo kc:mnune. 
RV-forslaget fikk bare 2 stel11ller, RVs egne. 

STATEN ØKER MEST 

Overskudd før 
lånetransaksjoner 

I mltllarde, kloner 

1111 1HI 1117 · 1111 18" 
; .. 8Wllclmlat . 

STATEN ØKER MEST: Mens 
staten de siste årene har hatt mil
liardoverskudd før lånetransak
sjoner, har kommunene hatt til
nærmet nullresultat eller, som i 
år, milliardunderskudd. 

Slik oppsumnerer næringslivsavisa 
Dagens Næringsliv utviklinga i den 
statlige og kamrunale økonanien de 
siste åra. Den norske Stat har 
altså styrket seg økonanisk de 
siste åra. Det har bl.a. skjedd 
ved at Stortinget bevilger stadig 
mindre penger til kcxnmunene, 
samtidig som de pålegges flere 
oppgaver å løse. 

En stor del av kommunenes inntekter er "overføringer fra staten". Det 
er penger som kommunene får for å løse oppgaver som staten gjennom 
lover og forskrifter pålegger dem å utføre. De siste åra har overfø
ringene til korranunene blitt stadig mindre. 

For Oslos vedkommende så var innstrarnninga i 1988 hele 450 millioner 
kroner i forhold til året før. Gro-regjeringas forslag til 
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statsbudsjett for 1989 betyr ei innstramning på rundt 350 millioner 
kroner, dersan det blir vedtatt av Stortinget. AP-regjeringas 
innstramningspolitikk overfor karønunene er derfor en sterk medvirkende 
årsak til at kcmnuneøkoncxnien er dårlig. 

Bl.a. fordi staten strammer inn på overføringene til kcmnunen, så går 
statsøkoncxnien bedre og bedre. Norge er det eneste landet i OECD san 
har hatt et sammenhengende overskudd i statsforvaltningen gjerux:m hele 
80-tallet. SV-avisa "Ny Tid" antaler den norske stat san ei "gullgru
ve". Vi bringer her overskuddstallene for den norske staten på 80-
tallet: 

GULLGRUVA N~ T;J '% -gi 

DEN NORSKE STAT 
Er du blant dem som sover dårlig om nettene i bekymring 
over landets økonomi? Tror du Gunnar Berge har mareritt 
om nettene på grunn av at statskassa er tom? 

Ta det bare med ro. Den norske statskassa har gjennom 
hele 80-tallet gått med tildels store overskudd. Som eneste 
land i OECD har Norge et sammenhengende overskudd i 
stasforvaltningen gjennom hele 80-tallet. 

Hei er tallene som de andre fi
nansministrene verden over 
misunner Gunnar Berge: 
Totalt overskudd for statsfor
valtningen før lånetransaksjo
ner: 
1980 5,9 milliarder kroner. 
1981 13,9 milliarder kroner. 
1982 12,6milliarder kroner. 
1983 11,3 milliarder kroner. 
1984 24,5 milliarder kroner. 
1985 29,9 milliarder kroner. 
1986 27 ,3 milliarder kroner. 
1987 15,4 milliarder kroner. 
(Fra og med 1984 ble overskud
dene i Norges Banlc trukket 
inn.) ' 

Mens kommune- og fylkes
politikerne renner dørene ned 

hos statsbyråkratene i Oslo på 
grunn av innstramninger i 
kommuneøkonomien, har 
statskassa solide overskudd. 

Rundt om i Norge i dag blir 
avdelinger på sykehus stengt, 
det blir skåret ned på servicetil
tak og hjelp for funksjonshem
mede og eldre. Alt blir gjenn
omført fordi kommunene ikke 
har penger nok til å løse de 
oppgavene staten pålegger 
dem. 

Om ikke all reisevirksom
heten til og fra hovedstaden 
skaffer mer penger i kommu
nekassene, kan i allef all reiseli
vet glede seg over nye inntekts
kilder. 
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San en følge av de statlige overskuddene, så har Norges Banks valuta
reserver på hele 80-tallet vært store. Det siste året har tendensen 
vært at reservene - san bl.a. oppebevares i amerikanske banker - har 
styrka seg. 

(Kilde: Norges Bank) 

1980: 33,9 milliarder kroner 
1981: 36,6 milliarder kroner 
1982: 48,3 milliarder kroner 
1983: Sl,3 milliarder kroner 
1984: 85,4 milliarder kroner 
1985: 111,9 milliarder kroner 
1986: 97 ,0 milliarder kroner 
1987: 91, 3 milliarder kroner 
1988 (Juli): 96,6 milliarder kroner 

For å få råd til å drive alle tiltak som kcmnunen er pålagt, har Oslo 
måttet ta opp store lån. Oslo kommune har idag en formell lånegjeld på 
13,5 milliarder kroner (se tabell). 

K01m1Unens samlede lånegjeld 

Uttrykt 1 •ill.kr. Budsjett 
pr. utgangen av: 1982 1985 1986 1987 1988 

Bykassen 2.024 3.660 4.150 4.919 5.858 
Lysverkene 3.796 3.934 3.898 3.850 4.062 
Kinematografene 22 20 55 57 67 
8aneselskapene 607 742 762 806 815 
Havnevesenet 67 75 88 128 139 
Konserthuset 61 42 35 27 27 

Su• anvendt 
llnegjeld 6.577 8.473 8.988 9.787 10.968 

Ikke rea 11 sert 
kurstap l) 321 1.263 1.270 2.275 2.443 
Linefondet 
(innl,ln - utl,ln) 963 69 414 936 0 

Su• formell 
llnegjeld 7 .861 9.805 10.672 12.998 13.411 

1) Beregnet etter budsjetterte valutakurser for de enkelte ,lr. 

(Kilde: Byrådets budsjetforrslag for 1989) 

Forslag 
1989 

5.950 
4.337 

65 
850 
200 

18 

11.420 

0 

13.920 

En stor del av denne gjelda er lån tatt opp i utlandet. Fordi Oslo 
kommme har tatt opp lån i valutaersanstyrker seg i forhold til den 
norske krona, så må Oslo betale tilbake flere kroner enn det som står 
på gjeldspapirene når avdragene forfaller. Denne merutgiften kalles 
valutatap. Dersom ikke kursene endrer seg i Oslos favør, må kommunen 
regne med 2,5 milliarder kroner i "urealisert valutatap" i åra fram
over. Dette er en utgiftspost som virkelig svir for Oslo kommune. 
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På denne bakgrunnen tok RV i bystyret 19. oktober opp følgende forslag: 

"a) Oslo kommune ber om at staten overtar komrmmenes gjeld, 
b) Dersom staten nekter å overta Oslos gjeld - helt eller delveis -

nekter Oslo komrmme å betjene sine utenlandske lån" 

Pkt. b) i forslaget var nødvendig for å sette makt bak kravet om at 
staten skal overta kanmune-gjelda. Fordi utlandet ser på Oslo kanmune 
san en del av den norske stat, vil staten høgst sannsynlig tre inn 
dersan Oslo går til en gjeldsnekt-aksjon overfor utlandet. 

Disse RV-forslagene fikk sarrøne skjebne som det om skattekontroll av 
næringslivet; det fikk RV egne 2 sterraner. 

,........_ DET KOMMUNALE PAMPERIET 

Midt oppe i all den kommunale elendigheta og fattigdommen finnes det 
en liten øy, der det befinner seg et sjikt kommunalt ansatte som har 
det svært bra. Øya er ikke stor. Det er bare plass til et 50-60 talls 
karmunalt betalte politikere, noen ti-talls direktører, et noe større 
antall under- og avdelingsdirektører og etatssjefer der. Dette er de 
konmunale pampene og de har hittil vært fritatt for de store nedskjæ
ringsrundene som har vært i Oslo kommune. 

Vi skal se på noen av de utgiftene som pampene i kommunen belaster 
karmunebudsjettet med: 

•Lønninger.Ordfører og byrådsleder har ei lønn på 373 000 kroner i 
året. Varaordfører og de øvrige byråder tjener 351 000 kroner i året, 

.,.....,_ mens kommunalrådene har ei årslønn på 336 000 krone:r !. ( To av disse 
kamrunalrådene - Pål Atle Skjervengen (FrP) og Erna Ansnes (A) - har 
forresten ingen plikter eller noe spesielt ansvar, men hever likefullt 
kommunalrådslønn og innehar eget rådhuskontor og sekretærhjelp). 

Alle disse personene tjener langt mer enn det en vanlig Stortingspoli
tiker tjener og det tredobbelte av hva en gjennomsnitts kommunalt 
ansatt tjener. 

•Fridrosje, buss, trikk, adgang til kommunale bad, kinoer og teater. 
Alle toppene i Rådhuset reiser med drosjerekvisijonshefte på innerlom
ma. Dermed trenger de knapt frikortet på Sporveiene. Det koster dem 
heller ingenting dersom de vil ta en kveld på kino eller teater • 

• 
•Reiser.Hver bystyrekomite har 100 000 kroner til disposisjon for 
kanitereiser. For et par år sida reise for eksempel Teknisk komite til 
Vest-Berlin for å se på parkmØblene der. I tillegg kan andre represen
tasjons- og studiereiser innvilges. OL-turen til Calgary - der blant 
annet ordfører Albert Nordengen studerte langrennsløyper - var en slik 
tur. 
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• Representasjon og mottakelser. Enkelte av bystyrets medlemmer, byrå
dene, direktørene og andre små-sjefer er hyppige gjester ved de mange 
mottakelser og representasjonsarrangernenter scm er i Rådhuset. På 
disse arrangementene serverer Rådhusets monop:::>lleverandør SAS-catering 
snitter, kanapeer, mineralvann og alkohol for en relativt dyr penge. 
Utgiftene til dette beløper seg til flere ti-talls millioner kroner i 
løpet av ett år. En av disse mottakelsene san har vært i Rådhuset i 
det siste, var i forbindelse med formannskapssekretær Knut Frigaards 
50-årsdag. Oslo-avisen hadde følgende rep:::>rtasje fra begivenheten: 

1 

Kommunen spanderer 
BURSDAGSFEST 

FOR 150 GJESTER 
I dag fyller formannskapssekretær Knut på kommunens regning. Andre kommuner 
Frigaard 50 år. Ordfører Nordengen har er mer forsiktige. - Vi anser fødselsdager 
innbudt 150 gjester til å spise kanapeer og som en privat affære, sier Drammens-ord
drikke musserende vin for ca. 20 000 kroner fører Turid Wickstrand Iversen. 
Hun lier at Drammen kommunt 
<>pi ansi det som en privatsak da 
hennes f~ng,,r fylte 60 lr. En li · 
ten oppmerksomhet var det han 
fikk 

Men pengene sitter leseff i buk -
telomma til Nordengen, og 
aammenkomstcne fortKtter i Rid
huset SarntidiJ blir f.ek.s . oolobor
g,,re i- """1Chjem fnt&lt 11n 
m~n- p,l onsdag,,r p,l arwu, 
11V innsparinaer 

15 000kt 
Ener det Osloavisen kjenner til vil 
daacna test koste omumt 20 000 
kronn. Nordengen avviser at fed
selsdagff er noe pnvat som ber 
mackera utenfor Ridhusets vq
,er 

~ 
i 

- Vi holder alltid rnoUqdsa fu, 
nere mcdarl,eidere '°"' fyller run
de lr. Det synes jq er ritti&, ...,, 
Albert Nordengen. oS b«,pcr 
bl.a. byrldcr, kommunalrider <>& 
;oumalister i klassen •nere medar
beider<• . 

Nordeng,,n synes ille sum er 
•noe A b,y ,q med, . 

- Hvorfor sul det ven~
re i d<t olfentJiae, sper ban oe 
trekker lrmn sammenkomsta Os
loavisen arrangerer. Nordengen 
avvis.er forskjellen mellom private 
oS kommunale tilstelning,,r. Oslo
avisen har tidlig,,ff om~t mona
celsene i Ridhuset etter al d<t ble 
bevila,t ytterlig,,ff to millioner til 
Arm matbudsjett. 

----~~~~_L_ _ ___..!.... _ ____jl 

I den anlednins sa Nordengen: 
.Det er vanskelis , si nei til disse 
pe fonnAJ nlr vi vet tibtelnin&<
ne er den beste soodwiU byen kan 
fl. Folk l10< det bare er m slede l 
represenleff, men det er rnqet an-
lllffl&ende. 

- FAr kommum,n soodwill ved l 
bolde lest for lonnannskapuem
tam? 

- Dette er en velfortjent tilslel
ninc. oe lomeyde medarbeidere er 

~Knut~(t.h.)fyllor501do9, ogonlf-~lnnbyr 150gjeltaf tllt.irlngoft. 

p,dwill. E, dette noe A bry ,q 
med? les trodde det var en sensa
sjon Osloavisen hadde - ha det 
pil 

Dermed leger on:lleeren p,l ,.. 
ret Han vil ikke ha mer snakk om 
salten. 

Da mort&g,,bene ble beskrevet i 
Osloavisen i sommer, u ordføreren 
opl 1t kommunen var blitt mer re-

llriktiv med A etterkomme anmod
ninser om tibtdning,,r i IUdhuset 
Men i daa synes Non:leng,,n det er 
punn til A leire. Os d<t skjer i ban
kettsalen. OpA eludeller er invitert 
til falen. 

- Berombrik 
OistrilctsJeder i kommuneforbun-

det i Oslo, Bje'I\Jlf Froyn, har ille 
sans for tilst.elningcn. 

- Toppene i kommunen ber om 
brik nlr de steller i Iland slike mot
tagelser, sier Froyn. Han mener 
derimot at kommunen ber ha wru
ansvam ved clroMins•besllk oe 
lignene. 

&iltT-,r 
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Rød Valgallianses re
presentanter var de 
eneste med invitasjon 
til Albert Nordengens 
bursdagsparty for for
mannskapssekretæren 
som avslo. Når korranu
nen arrangerer slike 
tilstelninger er det 
faktisk helt vanlig at 
alle - fra sparekåte 
Fremskrittspartiet til 
Sosialistisk Venstre
parti - stiller opp. 

Art 
• BYSTYRETS SEKRETARIAT 

Innbyr helVed 

-
tll mottoge/se 

P6 Ordførerens k 
OOSdog 21. septe be ontor. Oslo r6dhus. 

m r 1988 kl. 13.00 

I anledning av 
formonnska~•~k ,.,.,,,.,, retær Knut F,1,.., 

.. ..,oards 50-6rs dog 

Invitasjon fra Nordengen til RVs gruppe
sekretær i forbindelse med formannskaps
sekretærens 50-års dag. 

KRAV TIL LØSNING AV OSLO KOMMUNES ØKONOMISKE KRISE 

10 

Høyre og Fremskrittspartiet vil rette på karanunens økonani i hovedsak kun ved 
å redusere på utgiftene til karanunal virksanhet. Arbeiderpartiet vil også 
redusere utgiftene drastisk (Rune Gerhardsen uttalte til avisa Klassekampen 
25. oktober at han går inn for å redusere antall årsverk i korranunen med 6-
700). I tillegg så vil Arbeiderpartiet at nedskjæringene skal skje etter en 
plan, og ikke tilfeldig slik som byrådet. 

Rød Valgallianse går i hovedsak inn for å øke inntektene for årette opp kom
munens skakkjørte økonomi. Inntektene skal hentes der det er penger å hente: 

a) hos staten, gjennom statlig overtakelse av gjelda og økte overføringer 
b) og fra den rike, private overklassen i byen, gjennom bedre 

skatteinnkreving. 

I tillegg mener RV at det er penger å spare ved å sløyfe korranunale 
prestisjeprosjekter, så som: 

a) Byhallen (Foreløpig kostnad: 700 millioner kroner) 
b) Henrik Ibsen-ringen (Foreløpig utgift: Over 200 millioner kroner for 

motorveitunnelens midtre del) 

og ved åla være å dele ut korranunale milliongaver til private, f.eks.: 

a) Bevilgning til Oslo Promotion på nesten 12 millioner. (Oslo Promotion 
er et markedsføringsorgan for næringslivet i byen). 

·b) Utbetalinger til hospitsspekulanter, som delvis driver uten bevilling og 
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delvis driver i strid med aksjeloven og andre lover. (Hospitskongen Nils 
S. Riise er et eksempel, i løpet av 7-8 år har han fått utbetalt ca. 
60 millioner kroner i sosialhjelpspenger for å huse bostedsløse, 
flyktninger og asylsøkere). 

Oslo, 27. oktober 1988. 

Rød Val.gal.lianses bystyregruppe hjelper gjerne til - så langt kreftene 
rekker - hvis det er mer du lurer på når det gjelder 
- kommunens pengebruk, 
- nedskjæringsplaner, 
- kommunal.e adresser og organer, 
- lover og regler osv. 

RVs bystyregruppe har kontor på Oslo Rådhus (rom 838, Vestre Tåzn), tlf.: 
41 00 90 linje 17921-22. Kontortid al.le hverdager mellom kl. 9 og 16. 
Etter kontortid går det an å legge igjen beskjed på automatisk 
telefonsvarer på telefon 41 01 58 linje 17921. 
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