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1. Innledning 

Oslo kommune er en lokal filial av statsapparatet. Kommunen er med på, i 
likhet med resten av statsapparatet, å opprettholde borgerskapets 
herredømme. Toppsjiktet av politiske pamper og byråkrater står til 
tjeneste for Oslos rike overklasse. De fleste viktige saker og beslutninger 
avgjøres langt utafor bystyresalen i Oslo rådhus. Det er de private 
selskapenes behov og strategier som styrer byens utvikling. Folkelige 
ønsker som går på tvers av dette har små muligheter til å vinne gehør hos 
politikerne. Bare dersom folk reagerer, organiserer seg og slåss for sine 
krav, er det håp om positive forandringer. I dag er det næringslivslederne, 
topp-byråkratene og noen få toppolitikere i heldagsstillinger som har mest 
å si. Men det trenger ikke å være sånn. 

Arbeidsdelinga mellom stat og kommune er lagt opp slik at kommunen er 
ute av stand til å dekke Oslo-folks behov for kollektive ytelser og tiltak på 
en rekke felter. Kommunens ledende politikere verken ønsker, vil eller 
kan føre en politikk som er i arbeiderklassen og det store flertallets 
interesser .. En sånn politikk kan bare føres i et sosialistisk Norge. Oslo by 
kan ikke bli arbeiderstyrt før hele landet har gjennomgått en sosialistisk 
revolusjon. Først da kan det kommunale byråkratiet bli erstattet av et 
styre av og for arbeidsfolk. 

Det er en del av RVs arbeid å vise at politiske beslutninger i Oslos styre 
og stell ikke er deler av en «demokratisk beslutningsprosess» - men tvert 
om resultatet av kapitalens strategier koblet med snusk, kameraderi og 
maktmisbruk. RV vil fortsette å avdekke slike forhold, uavhengig av 
«spilleregler-, pålegg om taushetsplikt osv 

RV vil arbeide for et demokratisk og åpent kommunalt system, der 
vanlige folk - du og jeg - har mer å si. Ordninga med at direktørene og 
heltidspolitikerne avgjør viktige saker for folk i enerom, mA bort. Det mA 
innføres et system som sikrer at saker forberedes i åpenhet og at 
beslutninger følges opp. Alle saksopplysninger skal kunne kontrolleres -
ikke bare av dem som har makta selv - slik som i dag - men også av 
politiske motstandere, befolkninga og media. Kommunale organer med 
besluttende myndighet skal bestå av personer fra alle partier som er valgt 
inn i bystyret. Antall bystyremedlemmer mA være størst mulig, slik at 
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flest mulige politiske partier og miljøer kan bli representert i styre og 
stell. Delte er et første steg på veien mot et mer demokratisk Oslo. 

Et Oslo der Michael Tetzschner er bytta ut med Rune Gerhardsen fører 
ikke til grunnleggende forandringer. AP står f.eks. sammeri med Høyre 
og Fremskrittspartiet i arbeidet for å bygge ut det udemokratiske og 
korrupsjonsfremmende byrådssystemet i Oslo, og har stemt sammen med 
dem for å fl til nedskjæringer på en rekke felter. RV vil stemme for å 
kaste det sittende H/FrP/KrF-byrAdet og for at det blir danna et AP eller 
AP/SV-byråd. Men vi vil fortsette arbeidet med å avskaffe 
byrådssystemet, og RV vil aldri være noen garantist for et AP-byråd. Vi 
vil fortsatt bidra til å avsløre snusk og korrupsjon der AP-politikere er 
involvert. 

En politiker i bystyret kan også være en god «alliert• - et talerør - i saker 
som folk vil ha fram. Slike bystyrerepresentanter er det få av i dag - men 
de finnes. Av 85 representanter er det 2 fra RV. Andre partier gir deg 
løfter om forbedringer hvis du hjelper partiet i flertall. RV kan love deg 
en ting: RVs politikere vil slåss for de krava som er nevnt i dette 
programmet og for rettferdige krav som folk ellers reiser. Utfallet av 
denne kampen vil i hvert enkelt tilfelle avhenge av hva slags politisk press 
som det lykkes å legge på dem som styrer byen. RV vil arbeide for å 
styrke oppslutninga om slike krav. Målet må være å forpurre 
borgerskapets planer om nedskjæringer i offentlig sektor og norsk 
medlemskap i EF - og å sette befolkningas behov i sentrum. 

Fra og med neste kommunevalgsperiode er det bestemt at antall 
bystyremedlemmer skal reduseres fra 85 til 59 representanter. Det betyr at 
dersom RV ikke øker oppslutninga, så mister vi en representant. Men 
dersom vi øker fra 3 prosents oppslutning - som vi hadde i 1987 - til ca. 
3,3, så beholder vi to mandater. Oslo trenger en forandring - 2 eller flere 
RV-representanter i bystyret kan hjelpe til med det. 

2. Hvordan skaffe penger ? 

Resultatet av 16 års Høyrestyre i Oslo og statlige innstramninger i regi av 
skiftende AP- og «borgerlige. regjeringer, er en kommune i økonomisk 
ruin og bunnløs gjeld. Dersom ikke problemet med å skaffe inntekter 
løses, blir alle vakre planer og krav bare tomme ord og fett valgflesk. 
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Oslo har et oppsamla underskudd på omlag 4 milliarder kr. som må 
dekkes i løpet av de nærmeste åra. Det fins tre måter å gjøre det på: 

1. Å øke skattene, avgiftene og egenandelene for vanlige husstander (slik 
som f.eks . AP vil i sitt programutkast og slik H/FrP går inn for), 
2. Å skjære ned enda mer på kommunal virksomhet (skoler, idrettsanlegg, 
vannverket, sykehjem osv.) og gjøre enda flere arbeidsløse (Spesialiteten 
til Høyre og FrP). 
3. Å ta der det fins penger, fra den rike overklassen og fra staten - som nå 
har en samla statsformue på over 250 milliarder. 

RV støtter den siste måten, og vil arbeide for: 
- økte overføringer fra Staten. Det er nødvendig med et engangstilskudd 
fra staten til sanering av gjeld - i første omgang ca. 4 milliarder kroner 
(tilsvarende det akkumulerte underskuddet). Dette fører til at kommunen 
slipper å holde skuta igang ved hjelp av rådyre likviditetslån i 
Sparebanken NOR, Kredittkassen og DnB o.l. Bare rentene på disse 
likviditetslånene belaster kommunens budsjetter med ca. en halv milliard i 
året. 
- Bystyret må diskutere aksjonsformer for å presse staten til å hjelpe 
kommunesektoren med gjeldssanering. RV mener Oslos bidrag kan være å 
stoppe å betjene utenlands- og statsbanklåna. Fordi utenlandske banker ser 
på Oslo kommune som en del av den norske statsforvaltninga, vil det 
ramme staten hardt dersom utenlandske kredittinstitusjoner nedvurderer 
statens kredittverdighet. 
- Skattlegging av den rike overklassen. Den rike overklassen betaler ikke 
skatt. En undersøkelse som BI-professor Ole Gjems Onstad gjorde i 1989 
viste at de 100 rikeste i landet betalte en gjennomsnittsskatt på 1,8 prosent 
i 87. Industriarbeideren betalte samme året 37 prosent i gjennomsnitt i 
inntektsskatt. Tidligere byrådssekretær Kristin Clemet sa det slik til 
Aftenposten: «Alle vet at de rike betaler så mye skatt de selv vil•. 
Kremen av norsk storfinans og overklasse bor i hovedstaden. De lever 
luksuriøst ved hjelp av firmakonti og alskens fradragsregler. RV krever 
at både eiendomsskatt og annen skattelegging endres slik at disse blir 
ramma. 
- Styrking av skattekontrollen for å ta de store skattesnyterne. Selv med 
dagens liberale skatteregler snyter overklassen skatt. Beregninger 
økokrimpolitiet har gjort viser at bare i Oslo snyter næringslivet mellom 2 
og 4 milliarder kroner i skatt hvert år. Skattekontrollen må skjerpes ved at 
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kemnerkontor, ligningskontor og fylkesskattekontor opprustes gjennom 
økt bemanning, modemisering av utstyr og tettere samarbeid. 
- Svartelisting av økokrim-gutta og konkursbaronene. Kommunen mA 
nekte å gjøre forretninger med firmaer/næringsdrivende som er i 
konkurskarantene, ikke betaler inn skatt, ikke leverer inn regnskaper eller 
som er dømt for økonomisk kriminalitet. Med dette gir kommunen et 
signal til næringsdrivende om at det ikke skal lønne seg å fuske. Dette er 
ei naturlig utviding av bystyrevedtaket fra 1984 om at kontraktører ikke 
skal få kommunale oppdrag - et vedtak som forøvrig ble brutt bl.a. da 
Byhallen ble bygd. 

3. Avskaff byrådssystemet - innfør et demokratisk styresett 

Oslo kommune er den kommunen i landet som har 
- flest heltidspolitikere, 
- best betalte heltidspolitikere 
- heltidspolitikere som ikke er valgt av folk. 

Alt dette er med på å øke avstanden mellom de politikerne som har makt 
og det folket som har valgt dem - og som de egentlig skal tjene. 

Vi vil endre vilkårene slik at flere kan være fritidspolitikere i Oslo 
kommune. Lønningene til dem som har politikk som levebrød, mA ned til 
gjennomsnitts industriarbeiderlønn. Bystyrets antall skal fortsatt være 85, 
slik at flest mulig fritidspolitikere og ulike grupperinger/partier blir 
representert. Ordningen med byråd - der viktige beslutninger og 
innstillinger med loven i hånd kan holdes skjult for almennhetens ,innsyn 
og kontroll - oppheves. 

Oslo kommunes sentrale administrasjon og byråkrati har svulmet 
voldsomt opp siden •byrådssystemet» ble innført i 1986. Bare på rådhuset 
fins det et sekstitalls ulike direktører. Det er også innført ordninger med 
topplederlønninger som gir direktørene opptil 750 000 kroner i årslønn og 
rett til gyldne fallskjermer og fete pensjoner dersom de mA gå av. 

RV vil redusere antallet byråkrater i sentraladministrasjonen kraftig - i 
første omgang til det nivå som var i 1986, før byrådssystemet trådte i 
kraft. Dvs. fra 240 til l 10 stillinger. 
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Bystyrevedtaket om topplederlønninger mA oppheves. Direktører og 
toppsjefer som har begått alvorlige tjenesteforsømmelser mA avsettes fra 
sine stillinger - ikke belønnes med spesialopprettede «konsulent-» og 
«rådgiver»-stillinger i høye lønnstrinn. 

RV var det eneste partiet i bystyret som stemte mot den bydelsreformen 
som ble satt i verk i juli 1988. Hovedgrunnene til at vi gikk imot var: 
- Til forslrjell fra de gamle etatene, innebærer bydelssystemet at bydelene 
ikke har noe de skal ha sagt når det gjelder størrelsen på det budsjettet 
som de får. 
- Dersom det viser seg at pengesekken de får blir for liten til å drive 
lovpålagte oppgaver, forbyr regelverket dem å søke tilleggsbevilgninger, 
sjøl om det fins penger hos byrådet/bystyret. 

RV mener at bydelssystemet slik det er i dag betyr nedskjæringer og 
ansvarspulverisering. På to år har bystyret klart å redusere bevilgningene 
til de tiltak som bydelsutvalgene administrerer med omlag 20 prosent ! 
Systemet har derfor heller ingenting med Lokaldemokrati å gjøre. Typisk 
nok er ikke bydelsrepresentantene valgt av folk i valg, men utpekt av 
bystyrets politikere etter hemmelige forhandlinger partiene imellom. Dette 
sikrer at bystyreflertallet avspeiles i hver enkelt av de 25 bydelene, uten 
hensyn til hvordan partienes styrkeforhold i bydelen er. 

RV mener derfor at bydelssystemet mA legges radikalt om: 
- Bydelene mA få rett og plikt til å fremme egne budsjettforslag direkte for 
bystyret Dersom bydelene mA legge ned tiltak eller senke kvaliteten på 
tilbud fordi det mangler penger, skal det fremmes søknad om 
tilleggsbevilgning for bystyret. På dette viset gjøres bystyret - ikke 
bydelsutvalgene - ansvarlige for den politikken som føres ute i byen. 
Bydelens og Oslofolks mulighet til innsyn og demokratisk innflytelse i 
budsjettprosessen gjeninnføres. 
- Det innføres direkte valg til bydelsutvalgene 
- Bevilgningene til bydelssektoren mA iallfall opp på det nivå som var I. 
halvår 1988 (før de store kuttene på bydelsbudsjettene tok til). 

4. Avskaff arbeidsløsheten - en næringspolitikk for folk 

Oslo bystyre har ved å redusere antall årsverk i kommunen med nesten 4 
000 i løpet av to år, gitt et av de største bidragene til arbeidsløsheten i 
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byen. Samtidig er det enormt behov for arbeidskraft til A utføre nødvendig 
arbeid. For eksempel holder Møllergata skole holder pA ramle fra 
hverandre og sjukehjemsavdelinger holder stengt mens pleietrengende stAr 
i kø. 

Kommunen mA senke arbeidsløsheten gjennom A øke den kommunale 
aktiviteten, f.eks. oppbemanne underbemanna sjukehusavdelinger, 
gjenåpne stengte sjukehjemsavdelinger, flere hjemmehjelpere,_ flere og 
bedre bemanna barnehager, opprusting av skoler og andre kommunale 
eiendommer, økt lærtingeinntak i kommunale bedrifter og tekniske etater, 
flere folk til å ta skattesnytere, gjennomføre periodiske kontroller av 
elektriske anlegg, igangsetting av miljøtiltak, oppbemanning av 
kommunale etater for A få til intern skolering og etterutdanning. 
Kommunale prosjekter må utføres av kommunens egne etater eller 
bedrifter eller settes bort til private pA vanlige vilkår. Dette vil bety mye, 
mye mer enn «arbeid for trygd• og andre «nødstiltak» for A glatte over 
arbeidsledighetsstatistikken. 

For å bedre situasjonen for de arbeidsløse på kort sikt, går RV inn for at 
80-ukers regelen fjernes, for å høyne beregningsgrunnlaget for dagpenger 
til 3 promille og mot at beregningsgrunnlaget for dagpenger forringes ved 
langvarig ledighet. 

RV støtter bygningsarbeidernes kamp mot kontraktørvirksomhet og svart 
arbeid. Kontraktørvirksomheten ved kommunale bygg og anlegg må 
stanses. Vedtaket fra 1984 om kun å bruke egne ansatte må etterleves og 
forsterkes til å gjelde overalt der kommunale midler er involvert. Ved 
kommunale byggeoppdrag må hovedentrepenøren gjøres ansvarlig for alle 
kontraktsforhold og for at norsk lov følges. RV går inn for at det tas inn i 
anbuds- og avtaledokumentene på alle kommunale bygg at kontraktører og 
ulovlige innleide ikke skal brukes, og at entrepenører som ikke overholder 
dette straffes på pengepungen ved oppgjør for jobben. 

Oslos industri forsvinner til fordel for handel, finans og servicenæringer. 
Istedet for industriarbeidsplasser og arbeiderkultur har Oslo fått et 
oppsvulmet antall arbeidsplasser i uproduktive sektorer som bank og 
finans, forsikring, reklame, konsulentfirmaer og alle slags «japper» og 
spekulanter. Byen kontoriseres. Opp mot dette vil RV kjempe for en 
industripolitisk gjenreisning av Oslo. 
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Osloindustrien må gjenreises fordi byen trenger arbeidsplassene, 
opplæringsmulighetene, lærlingeplassene og arbeiderkulturen. En sterk 
offentlig sektor er avhengig av verdiskapinga i industrien. For å gjenreise 
Osloindustrien trengs politisk styring og vilje. I siste instans kreves en ny 
økonomisk politikk fra landets myndigheter. Men også endringer på 
kommunalt plan er nødvendig. To viktige hindre for utvikling av 
Osloindustrien i dag er rentenivået og eiendomsprisene. Den høye renta 
fører til at avkastninga på investert kapital blir større i finansplasseringer 
enn i produksjonsvirksomhet. Den kraftige veksten i kontorbygg, hoteller 
og kjøpesentra fører til tomtemangel og skrur eiendomsprisene i været. 
Derfor vil RV: 

- Båndlegge tomter til industriformål. Industritomter/bygninger skal ikke 
omreguleres til annen næringsvirksomhet. 
- Arbeide for etableringskontroll. Stopp for videre utbygging av 
kjøpesentra. 

En del industri forurenser. RV krever at bedriftene rydder opp i skadene 
på det ytre miljø. 

Det er ikke nødvendig å flytte Marka-grensa for å sikre industritomter i 
Oslo. I en ny kommuneplan må det settes av arealer til 
industrivirksomhet. Mindre håndtverksbedrifter må fortsatt ha en plass i 
de sentrale strøkene av byen. Næringsmiddelindustrien og andre bedrifter 
som produserer forbruksvarer for hjemmemarkedet må opprettholdes. 
Høyteknologibedrifter må ha en plass i landets hovedstad. Men drivkrafta 
i byens industri må fortsatt være verkstedindustrien. 

Oslo RV vil arbeide for å stanse den enorme overetableringa innafor 
hotell og restaurantbransjen. Underbetaling, lysskye kontrakter og 
elendige arbeidsforhold for de ansatte er medaljens bakside. Oslo RV vil: 
- innføre etableringsstopp for hoteller og restauranter. 
- nelae kommunale bevillinger til alle bedrifter som bryter tariffavtale11 

Byens utvikling er et resultat av borgerskapets omstillingspolitikk. Denne 
politikken har skapt såvel massearbeidsløshet som miljøødeleggelser. 
Utbygging av offentlig sektor og gjenreising av industrien kan snu denne 
utviklinga. En slik politikk kan bare kjempes fram dersom arbeiderklassen 
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stiller offensive krav til hva slags samfunn vi vil ha. Oslo RV vil 
bystyret være talerør for alle som fremmer slike krav. 

5. For en miljøvennlig by 

Etter alt A dømme har C02 utslippet fra bruken av bensin, olje, gass, kull 
og ved allerede økt temperaturen på jorda (drivhuseffekten). 
Skadevirkningene er det umulig A ha noen oversikt over nA, men de er 
svært alvorlige. Tiltak som motvirker drivhuseffekten mA gjennomføres 
raskt. Reduksjon av biltrafikken i Oslo-området peker seg ut som et særlig 
virkemiddel, fordi forholdene ligger godt tilrette for en storstilt overgang 
til kollektivtrafikk, og fordi mye av kollektivtrafikken kan avvikles med 
bane, som drives av strøm som er produsert uten C02-utslipp. 

Opp mot dette har H, FrP og AP har satt igang ei forsert 
hovedveiutbygging i Oslo, med Fjellinja og bomringen som viktigste 
tiltak. Men det er umulig A bygge seg ut av trafikkproblemene, 
støyproblemene og luftforurensinga som privatbilismen skaper i 
Osloområdet. Det ene milliardprosjektet drar det andre med seg. Fjellinja 
fører til Vestbanekryss, Slottstunnel og utvidelser av Mosseveien. 
Veisystemet legger tilrette for å bruke bil inn til sentrum, og der 
ødelegger bilene bo- og bymiljøene i Gamlebyen, Vålerenga, Ruseløkka 
og sentrum. 

RV vil: 
- Halvere biltrafikken i Oslo ved å få folk over på kollektivtransport og 
sykkel. 

Dette må skje gjennom: 
- Økt framkommelighet for trikk og buss ved egne tra.reer og egne gater 
reservert kollektivtrafikk. Signa/prioritering. 
- Utbygging av T-Banen til Søndre Nordstrand, ring-T-Bane langs 
Ringveien fra Tåsen til Carl Berner, ny trikkelinje forbi Aker Brygge, 
pendeldrift øst-vest og T-banestandard på vestlige baner. 
- NSB må satse på persomrajikk i Osloområdet: To spor til Moss, tunnell 
Oslo Ø-Hauketo med stasjon på Ryen, flytte og forbedre stasjoner i Oslo 
og f!Jøre dem til terminaler med rask overgang til T-bane/buss, forbedre 
Gjøvikbanen. 
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- P-plasser anlegges ved jernbanestasjoner og T-banestasjoner i ytre by, 
Romerike og Follo. Her skal parkering m:re gratis. Rask omstigning til 
bane. 
- Sterk utbygging av tverrgående bussforbindelser og ekspressbusser der 
det ikke er bane. 
- Bedre rutetilbudet ved hyppigere avganger og bedre tilbud om kvelden. 
- Sats på komfort: Lavgulvtrikker og busser,jlere vogner osv. 
- Halvering av takstene 
- Offentlig drosjeselskap med lave satser 
- Ett offentlig kollektivselskap i hele Oslo-regionen. Enhetlig og enkelt 
takstsystem. Nei til privatisering og anbud. 

Alt dette krever naturligvis økt driftsstøtte til kollektivtrafikken. Dette 
finansieres ve.d re.dusert behov for bevilgning til veisektoren. RV sier 
derfor: 

- Stopp planlegging av Slottstunell, stopp Majorstutunell , stopp 
Jarlegatatunell. 
- Steng Strømsveien nå - støtte til trafikkaksjoner 

RV vil også: 

- Sterkt redusere antall P-plasser i sentrum. 
- Innføre påbudt veinett for tungtrafikken. 
- Raskt bygge ut sykkelveinettet. Egne gjennomfartsårer for sykkel i indre 
by. Gang-og sykkelvei fra byen til Sørkedalen og Maridalen. 
- Øke bevilgninger tilstøyskjenning. 
-Avvikle bomringen, som bare har til hensikt åfinansiere mer veibygging, 
og dessuten gjør det på en dyr og tungvint måte. 

RV går også inn for en rekke andre tiltak som kan bedre miljøet i byen. 
Dette omfatter blant annet: 

- halvere hogstkvantumet i kommunens skoger, forby flatehogst og hogst 
som ødelegger friluftsinteressene i marka, 
- gi naturen og kulturvern I. prioritet i marka og .ffordområdene, bevare 
markagrensa, bevare Østensjøvannet og områdene rundt. 
- bevare grønne områder i byen 
- undersøke om det finnes verneverdige arter før utbygging på nye arealer. 
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- skjerpe utslipps- og rensekravene til de store bedriftene langs 
Oslofjorden. 
- gjennomføre nitrogenrensing raskt 
- alkalisere drikkevannet 
- forhindre utlekking fra drikkevam111sledninger og kobling av bekker o.l. 
til k/oakke11 
- gjennomføre saneringsplanen for avløpsnettet for d forbedre bekker, 
elver og vann. 
- gd inn for interkommunalt samarbeid om kildesortering, forbrenning og 
tømming. 
- bystyret md vedta en forpliktende plan for omfattende kildesortering av 
aefall og bygging av komposteringsanlegg for mataefall og annet organisk 
aefall. Det md legges opp til kildesortering i bdde bedrifter og 
hushold11inger. l løpet av kommunevalgsperioden er det mulig d dekke 
hele bye11 ndr det gjelder kildesortering. 
- de renovasjonsbiler som anskaffes i 1991 md være kildesorteringsbiler, 
slik at ma11 benytter denne mulighete11 til d skaffe spesialutstyr inne11for de 
faste årlige investeringer. De første kildesorteringsbeholderne må også 
kjøpes inn i 91. 
- øke stølla til ENØK-tiltak, forsøk med alternative energikilder og 
overga11g fra bruk av fossilt brennstoff. 
- utbygge fjernvannenetlet, det skaffes lovhjemmel for tilknyt1ingsplikt for 
store oljebrukere i områder der fjernvanne er tilgjengelig. 
Fjemvarmeprise11 løsrives fra oljeprisen og selles til 90 % av strømprisen. 
All oppnåelig energi fra søppelforbre1111ing må utnylles til fjernvanne og 
el-produksjon. Naturgass fra Grønmo u111y1tes til bussdrift. 

Havnevirksomheten er en grunnstein i Oslos næringsliv og bidrar til å 
redusere miljøskadelig langtransport på vei. RV har alltid slåss for at 
havna skal ha tilstrekkelige arealer og ressurser til å drive moderne 
havnedrift. Alternative utnyttelser som fergehavn vil ikke gi mindre 
trafikk, og vidløftige forslag om å se på havna som et lukrativt 
utbyggingsområde for boligprosjekter i luksusklasse må avvises. 

RV vil: 
- f orsvare hav11a mot amputering og flytting 
- gå imot økonomisk tapping fra hav11ekassa til bykassa 
- sørge for effektiv sammenknyt11ing av sjøtransport og jernbane 
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- effeklivisere varedistribwjonen gjennom offentlige transportsentraler, 
modeme omlastingstem1inaler som kan gjøre jernbanen konkurra,isedyklig 
m.m. 
- nedlegge Fomebu og flytte flytrafikken til Gardennoe11. RV går mot 
utbygging av storflyplass. Høyhastighetstog til Bergen, Trondheim og 
sørover til Sverige, Vestfold/Telemark bygges ut og reduserer dem1ed 
behovetfor 

flytransport. 

RV er for miljøavgifter i noen tilfeller: Som bøter for dem som bryter 
bestemmelser for utslipp, innlevering av spesialavfall osv., og som avgift 
på særlig forurensende produksjon og forbruk når det ikke er mulig å 

avskaffe forurensingen helt eller innskrenke den med restriksjoner og 
grenser. 

RV er mot miljøavgifter for å finansiere offentlige miljøtjenester, og når 
forbrukerne/produsentene ikke har noe reelt alternativ de kan skifte over 
til. I slike tilfeller virker miljøavgiftene bare som en ekstra skatt som ikke 
forandrer den miljøskadelige atferden. Vi er derfor mot å øke alle slags 
kommunale avgifter som renovasjonsavgift, vannavgift osv. under 
slagordet «miljøavgift• - ettersom dette på en bedre måte kan finansieres 
over skatteseddelen ved overføringer fra statens overskudd til 
kommunene. 

6. Mot privatisering og nedskjæring 

De tekniske etatene har blitt utsatt for voldsomme kutt de siste åra, f.eks . 
Park- og idrettsvesenet med 40 % på tre år! Privatisering og bruk av 
anbud har vært gjennomført eller planlegges f.eks når det gjelder bad, 
idrettsanlegg, sporveiene, offentlige toaletter, renholdsverket og 
lysverket. 

Alvorlige beise- og miljøproblemer vil dukke opp i en by der det ikke er 
en høy standard på renovasjon, vann- og kloakksystem, offentlige 
toaletter, idretts- og friluftsmuligheter osv. Store budsjettendringer og 
privatisering med skiftende leverandører, hvis fremste mål er profitt og 
som er dårlig samordnede - alt dette truer tjenester alle er avhengige av. 
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RV advarer mot borgerskapets planer om å tappe de tekniske bedriftene 
for milliarder gjennom å la dem ta opp banklån som overføres videre til 
kommunekassa. Dette vil føre til dyrere tjenester og på sikt til at disse 
etatene bukker under i konkurranse med det private. 

RV vil: 
- gd imot privatisering, anbud, oppretting av AIS-er og uttapping av 
kapitalen og andre opplegg som ødelegger de tekniske tjenestene og gjør 
dem dyrere, samt undergraver lønns- og arbeidsvilkår. 
- gjendpne de offentlige toalettene og sette ned prisen pd badene, i første 
omgang ril 1990-priser. 
- øke støtta ril idretten og idrettsanlegg 
- øke bevilgningene ril brannvesener, slik at lovpålagte brannforebyggende 
oppgaver og lwtastrofeberedskap lwn ivaretas. 
- modemisere Oslo lysverkers kraftverk og overføringsnett 
- beholde Re11hold1·verkets monopol pd innsamling av husholdningsaifall 
- bedre kontrollen med private renovatører - forhindre snikrømming i Oslo 
og frakt av søppel ril kommuner med billigere rømmeavgift. 

7. Bolig og byfornyelse 

Retten til en skikkelig bolig er en grunnleggende menneskerett. I Oslo 
knekkes idag tusenvis av folk økonomisk på grunn av boliggjeld. Folk 
med vanlige inntekter klarer ikke å nedbetale husbankfinansierte 
leiligheter. Med dagens lånevilkår i Husbanken og dyre private topplån 
kan boutgiftene komme opp i 10-15 000 kroner pr. måned for leiligheter 
fra 60-100 kvm. Når så bostøtteordninger avvikles og sosialkontorene 
holder stengt og senker satsene er det ikke rart at hele borettslag nå havner 
på tvangsauksjon. 

Over I 000 boliger i Oslo . står tomme fordi folk ikke har råd til å kjøpe 
dem. Mange av disse er kommunale - samtidig bruker kommunen ca. 80 
millioner kroner i året til kjøp av hospitsplasser for husløse hos private 
hospitseiere. 

Byfornyelsen står stille og forslummingstendensene er klare i flere gamle 
boligområder på østkanten. I drabantbyene holdes mange steder 
nødvendige vedlikeholdsarbeider igjen for å holde bokostnadene nede. 
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RV stiller disse kravene i boligpolitikken: 

- Husbankrenta skal være 6%. Avdragstida forlenges ril 50 år. 
- 3 000 nye boliger og 1 500 rehabiliterte leiligheter pr. år i Oslo 
finansieres av Husbanken 
- Husbanken må få ekstraordinære midler for å løse gjeldskrisa til folk 
med huslån de iklæ klarer å betjene. Husbanken må overta lån fra banker 
og andre låneinstitusjoner, og gi lav rente og lang avdragstid slik at det 
blir mulig for folk å betjene lånene. Staten må foreta gjeldssanering der 
folle har betalt for mye for boligen i forhold til verdien. lngen utkastelser 
av folle som iklæ kan betjene huslån. 
- Sosialklienter må iklæ tvinges ut av boliger av vanlig standard, og ingen 
må tvinges over på dårligere bostandard enn 3 rom og kjøklæn. 
Sosialkontorene må styrkes med økonomiske og faglige ressurser slik at de 
blir i stand til å følge lov om sosialomsorg, feks. råd og veiledning. hjelp 
til selvhjelp og bedre tilgjengelighet. 
- Gjeninnfør ordninga med kommunalt boligtilskudd. 
- Moms på boligbygging må.fjernes. 
- Gjeninnfør bostølleordninger og «Albenlåna»·. De som har lidt 
økonomisk tap pga. kommunens avvikling av Albenlå11a i 91 skal ha 
kompensasjon. 
- Statlige og kommunale bomiljøtiltak i de gamle boligområdene i indre 
by må trappes opp - iklæ legges ned. 
- Boligutbedring av bygårder må baseres på beboerstyrte bore/Islag som 
dannes før utbedring staner. 
- Kommunen må sørge for at flere boliger, både nybygde og rehabiliterte, 
blir tilpasset funksjonshemmede. Slike boliger skal iklæ plasseres i egne 
bloklær eller områder. Boliger for funksjonshemmede må fullfinansieres 
gjennom lån og tilskuddfra Husbanken, slik at funksjonshemmede har råd 
til å skaffe seg egen bolig. 
- Tilskudd til energi-økonomiseringstiltak må økes. Lånevilkåra bør være 
lik Husbankens lånevilkår 
- Kommunen må leie ut de mange kommunale boligene som står tomme, 
istedet for å innlosjere bostedsløse på 

8. Eldres rettigheter 

De eldres - og særlig minstepensjonistenes - levekår i Oslo er en skam. De 
som har bygd landet og skapt overklassens rikdommer, behandles som en 
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pariakaste når de går av · med pensjon, og ikke lenger kan delta i 
arbeidslivet. Minstepensjonistene gjøres til salderingspost i alle mulige og 
umulige kommunale budsjettsammenhenger. De nyopprettede bydelene 
ble i 1988 overlatt administrasjonen av de fleste eldreomsorgsoppgavene. 
Bevilgningene til hydelssektoren er siden da redusert med nesten 20 
prosent - eller det mangedobbelte av gjennomsnittsreduksjonen i resten av 
kommunen! 

RV vil slåss mot denne politikken og for at gamle mennesker skal ha 
samme rett til ei inntekt å leve av, helsetjenester og andre ytelser som de 
yrkesaktive. De som er sjuke trenger i tillegg særskilte hjelpetiltak. 

RV er for ei kraftig utbygging av hjemmehjelp, 4iemmesjukepleie og 
altmuligmannstjenesten, og utbygging av sjuke~jemstilbudet slik at det 
dekker behovene. Nedlegginger av sjukehjem og eldresentre må stanses -
det må lages en plan for å gjenåpne det som Svelland og Tetzschner har 
rasert. Kvaliteten på sjukehjemstilbudet må styrkes, i første rekke ved å 
øke bemanningen. Egenandelene på eldreomsorgens tjenester må fjernes. 

RV krever at: 
- Bevilg11i11gene til bydelssektoren økes til minimum nivået pr. 1. halvår 
1988. 
- Bystyrets vedtak om egenandeler på hjemme~jukepleie og hjemmehjelp 
må oppheves. 
- Stopp leieøkningene i kommunale boliger og trygdeboliger 
- Økning i den kommunale tilleggspe11sjonen som har stått uendra siden 
1972 ! 
- Bydelssystemet legges om slik at bydelene får rett til å fremme 
budsjettforslag for bystyret og sende søk11ad om tilleggsbevilg11ing dersom 
det i Løpet av året viser seg at det blir for lite penger til å løse de 
oppgavene som bydelen er pålagt. 

9. Forsvar skolen - stans skolenedleggelsene 

Flere tiårs høyrepolitikk har ført til utarming og forfall i Osloskolen. 
Behovet for ressurser til skolen øker bl.a. på grunn av integrering av nye 
elevgrupper og fordi storbybarnas oppvekstvilkår er blitt hardere. Men 
andelen av Oslo-budsjettet som blir brukt til skoleformål er kraftig 
redusert. RV vil arbeide for A snu denne utviklinga. Målet er en offentlig 

15 

www.pdf-arkivet.no (2020)



enhetsskole som gir et godt og likeverdig tilbud til alle - utfra deres 
forutsetninger. Det må tas et krafttak når det gjelder vedlikehold, renhold 
og ventilasjon og for trange lokaler som i dag gir slumpregede 
arbeidsforhold for mange elever og lærere. 

Kuttene i skolebudsjettet har ført til hardhendte nedleggelser av 
grunnskoler på Oslos østkant. De økonomiske gevinstene er kortsiktige og 
små. Tapene - pedagogisk, sosialt og miljømessig - er alvorlige og 
langsiktige. RV støtter elevers, foreldres og læreres kamp for A bevare 
skolene i nærmiljøet. Vedtaket om nedlegging av Gamlebyen, Karlsrud 
og Møllergata skoler må omgjøres straks. 

Oslo kommune bryter med gjeldende lover og regelverk på en rekke 
områder innafor skolesektoren. Lovbruddene rammer spesielt elevgrupper 
som trenger tilpasset skolegang - tospråklige elever og elever med 
funksjonshemninger og alvorlige lærevansker. 

RV krever ei styrking av tospråklige elevers undervisningstilbud. Dette er 
helt nødvendig hvis ikke innvandrerelevene skal komme til kort i skolen 
og bli tapere på arbeidsmarkedet. Tilrettelagt undervisning for tospråklige 
elever (norsk som andrespråk, tospråklig fagundervisning og morsmål) er 
halvert i løpet av 80-åra. Tospråklige elever må minimum få det 
minstetimetallet som statlige myndigheter har fastsatt. 

Timer til spesialundervisning (T-timer) er en lovfestet rettighet, og skal 
gis utfra en faglig vurdering av elevenes behov. Oslo kommune begår 
klare lovbrudd ved å sette av en timepott som bare dekker en liten del av 
behovet og ved å unnlate å oversende klager for foreldrene til rett 
ankeinstans - skoledirektøren i Oslo og Akershus. 

Psykisk utviklingshemmede elever har etter ansvarsreformen krav på et 
minst like godt skoletilbud som de fikk ved spesialskolene. RV går inn for 
å opprettholde dagsenterskolene som et tilbud til de svakest fungerende 
elevene. RV er for integrering, men mener at et godt skoletilbud for 
psykisk utviklingshemmede krever høyt kvalifiserte og erfarne fagfolk og 
et forsvarlig omsorgstilbud i tilknytning til skolegangen. 

I de siste åra har Oslo kommune foretatt en omfattende reduksjon av antall 
førsteklasser trass i økende elevtall. Mange 6-7 åringer får ikke plass på 
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sin bostedsskole. Resultatet er lange trafikkfarlige skoleveier, oppbryting 
av trygge sosiale miljøer og overfylte klasser med dårlige læringsvilkår. 
RV krever flere førsteklasser med færre elever pr. klasse og 
inntaksområder i samsvar med barnas naturlige nærmiljø. 

Forslaget om å overføre ansvaret for grunnskolene til bydelene er en 
alvorlig trusel mot kvaliteten i Osloskolen. Stram bydelsøkonomi vil 
tvinge fram flere skolenedleggelser og føre til store ulikheter i 
skoletilbudet avhengig av hvor i byen elevene bor. Manglende samsvar 
mellom skolegrenser og bydelsgrenser og mangelfull utbygging av 
spesialtilbud vil føre til et omfattende kjøp og salg av elevplasser og vil 
presse bydelene til å velge billigste løsning framfor beste pedagogiske 
løsning. 

RV er for fritidshjemsordninger som sikrer alle barn et omsorgstilbud i de 
foresattes arbeidstid. RV går inn for at dette skal være gratis. Tilbudet mA 
ikke være basert på billig klasseromsoppbevaring. Det trengs tilrettelagte 
lokaler og forsvarlig og kvalifisert bemanning. Innsats fra frivillige 
organisasjoner er positivt, men må bare være et supplement til tilbudet. 

Oslo kommune legger ned videregående skoler og kutter klasser, spesielt 
på yrkesfaglig studieretning. Kommunale voksengymnas er nedlagt. 
AMO-kurs (arbeidsmarkedopplæring) og praksisplasser er dårlige 
alternativer til skole og lærlingeordning. Ungdommen trenger 
kompetansegivende utdanning. Denne nedbygginga av den offentlige 
skolen skaper et marked for dyre privatskoler. En offentlig skole - gratis 
for alle - er nødvendig for lik rett til utdanning. 

RV krever en planmessig utbygging av undervisningstilbudet slik at alle 
får mulighet til tre-årig utdanning. RV går imot økt elevtall i 
videregående klasser. Utstyr og læremidler må oppdateres. 

Med dagens skoletilbud har mange to-språklige elever i praksis ingen 
mulighet til å få videregående utdanning. Alle som trenger det må få 
undervisning på grunnskolens nivå, evt. tilbud om innføringskurs. To
språklige elever skal ha rett til undervisning i norsk som andrespråk i egne 
grupper. 
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10. Kamp mot kulturvandalene i FrP og Høyre 

Kulturlivet i Oslo bar under FrPs og Høyres styre hatt trange kår. Det har 
gitt hardt ut over bibliotekene, teatrene, museene, musikkskolen, støtta til 
frivillige organisasjoner osv. I utbyggingssaker har den politiske ledelsen 
satt entreprenørinteressene over bevaring av kultur- og fornminner. Alle 
disse tiltakene spiller en rolle for kunnskapsnivAet i samfunnet - kulturen 
formidler viten om hvem vi er, hva som er rundt oss. Derfor er det 
nødvendig A stoppe kulturvandalene i hovedstadens politiske toppsjikt. 

Biblioteket er en kulturinstitusjon og en kunnskapsbank. Dette har ikke 
bystyret villet se. I siste bystyreperiode er Deichmans filialer pA 
Manglerud, Tveita og Veitvet nedlagt. Bokbussen som betjente de ikke
mobile gruppene i byen, ble også nedlagt. Det betyr at drabantbyer på 
størrelse med f.eks. Hamar er uten bibliotek. Bok- og mediabudsjettene er 
kuttet, slik at ny litteratur ikke er blitt innkjøpt. Det betyr at 
bokbestanden har fått et alvorlig hull, som neste generasjoner må svi for. 
Stikk i strid med alle faglige råd bestemte bystyret. at musikkavdelingen 
ikke lenger fikk låne ut plater og kassetter. I valgperioden vil RV arbeide 
for: 
- Gjenåpning av musikkavdelingens utlån 
- Ordninga med bokbuss settes igang igjen 
- Bok- og mediabudsjettet styrkes til minst 25 kr. pr. innbygger i året 
- Økt satsing på datateknologi, slik at biblioteket kan yte bedre service 
- Stengte filialer gjenåpnes 
- Ny filial bygges ved de nye boligområdene på Skøyen. 

Oslos ledelse har lenge ligget i krangel med staten og Akershus om hvem 
som skal ha ansvar for de store teatrene i hovedstaden. Bak uklarhetene 
om ansvarforholdene har det hele tida vært klart at Oslo har ønsket å kutte 
ned på sine bidrag til teatrene. F.eks. har bystyret for 1991 bare bevilget 
penger til Oslo Nye Teater som rekker halvveis uti året. RV krever at 
- Bevilgninga til Oslo Nye Teater - som skal være knmmunens ansvar, er 
minimum på 90-nivå. 
- Billettprisene skal være rimelige, slik at ikke bare dem med tjukke 
lommebøker får komme inn 
- Støtta til de frie teatergruppene økes 

Andre saker som RV synes er viktige er: 
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- Nei til privatisering av kinoene, Oslo skal være medlem av Kommunale 
Ki11emaregrafers w1uls/orbulld, 
- Musikkskolen - minimum samme tilbud til samme pris som i 1. halvår 
88 
- Kommu11e11 skal ikke fina11Siere statskirka 
- Gratis bruk av Rådhuset ved borgerlig ko11finnasjon 

Il. Flere, bedre og billigere offentlige barnehager 

Omlag 10 000 unger står i kø for å få plass i barnehage - likevel legges 
hele barnehager og barnehageavdelinger ned. Bystyrets plan om 10 000 
nye barnehageplasser innen 1992 er lagt ned i en skuff. Istedet styres 
barnehagesektoren i tråd med slike uttalelser som nåværende ordfører 
Peter N. Myhre ga til Aftenposten høsten 1991: «Oslo kommune har 
startet en systematisk nedbygging av det kommunale barnehavetilbud. Det 
er ikke kommunens oppgave å drive barnehager. Det bør over på private 
hender,.. 

Den kommunale motviljen mot offentlig barnehageutbygging og -drift må 
motvirkes ved at : 

- Staten setter inn tiltak slik at Stortingets barnehagemelding om full 
barnehagedekning rundt århulldreskiftet blir oppfylt. 
- Staten må sørge for at økte driftstilskudd til barnehager blir brukt til 
fonnålet - og ikke til alldre tiltak i 

kommunene, slik som høyere sjefslønninger. 
- Staten må pålegge kommunene utbyggingsplikt inntil behovet for 
barnehager er dekka. 

Politikere fra FrP til SV støtter i praksis framveksten av private 
barnehager som ikke følger kommunale regler ved opptak, bemanning 
eller foreldrebetaling . Det betyr at funksjonshemmede unger, unger med 
særskilte behov og unger med fattige foreldre fratas muligheten for 
barnehager. De private barnehagene har også lavere bemanningsnorm enn 
de kommunale - noe som også er med på å øke arbeidsløsheten. Betalinga 
for foreldre med normale arbeidsinntekter har eksplodert, og ligger i 
mange tilfelle over private barnehager. Nye inkassorutiner og regler om at 
samboers inntekt skal legges inn i beregningsgrunnlaget for betaling er 
med på å ta knekken på folk . 
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RVs mål er en barnehage tilpasset alle barn under skolealder. En stile 
barnehage tar utgangspunkt i at barna har behov for læring og lek sammen 
med andre barn og voksne. Vi vil arbeide for en barnehage med høy 
kvalitet som betales av det offentlige i likhet med grunnskolen. 
Barnehageplassene skal ikke være gjenstand for kjøp og salg slik vi ser i 
dag. RV ønsker et barnehagesystem som gir barna dine det samme 
tilbudet uansett hvor i byen du bor uavhengig av om du er fattig eller rilc, 
svart eller hvit. 

Kommunen har sagt opp avtalen fra 1987 om 3 i grunnbemanning på hver 
avdeling i de kommunale barnehagene. Sammen med endringer i 
arealnormene, er dette de viktigste angrepene på kvaliteten i barnehagene. 
Morsmålsundervisningen som gis til tospråklige barn i mange barnehager 
er en rettighet som må forsvares. RV ønsker flere morsmålstrenere i takt 
med at flere tospråklige barn får plass. Staten må betale det det koster. Vi 
vil gå hardt ut mot bydeler som slgærer ned på dette tilbudet. 

- Bydelene må få økle rammer, slik at stengte avdelinger og barnehager 
kan åpnes igjen - og nye barnehager bygges. 
- Bemannings- og area/nonner må forsvares og gjøres gjeldende også for 
private barnehager som får kommunal støtte 
- Barnehager skal være gratis, og RV vil pd nytt fremme forslagene om 
gradvis nedtrapping av barnehageprisene. 
- Nei til kommersielle barnehager og barnehager som ikke følger 
kommunale regler om opptak, bemanningsnormer og oppholdsbetaling 
(Dette betyr at RV feks. støller Husmødrenes barnehager, men gdr imot 
kommunal støtte til Barnehageforbundet og barnehager av «Childcare»
typen). 
- Bystyret må gjøre bindende vedtak om at det skal være morsmålstrenere i 
barnehager der det er tosprdklige unger. 

12. Sykehus- og helsetjenester. 

RV arbeider for et samfunn som ikke skaper fysiske og psykiske lidelser. 
Forebygging av sykdommer og skader må være det grunnleggende i 
helsepolitikken. Det handler f.eks. om å etablere trygge skoleveier for 
barn, demme opp for den uhemmede alkoholskjenkinga og å rense opp i 
forurenset luft. 
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Budsjettreduksjoner, økte egenandeler og rene nedleggelser har gått hardt 
ut over helsetjenestetilbudet i Oslo. Det er pensjonister og folk med 
vanlige inntekter som rammes hardest av dette. 

RV vil slåss for å opprettholde de sykehusplassene vi har nå. Først når 
eldreomsorg og primærhelsetjenestene er tilstrekkelig utbygd i Oslo, vil 
det vise seg om det virkelig er sykehusavdelinger som er overflødige. 

Sykehusopphold skal være gratis. Vi er for å fjerne egenandelene på «blå
resepter», legevaktsbesøk og vanlige legebesøk. 

RV vil arbeide for 
-Aforebygge helseskader og sykdommer 
- Opprettholde sykehusplasser 
- Gjenåpne sykehusavdelinger som Byrådet har stengt, feks. 
sosialmedisinsk avdeling på Aker. 
- Hjemmesjukepleie og hjemmehjelp må bygges ut slik at alle som ønsker 
det kan bo og få et godt tilbud i hjemmet. Der det er behov for det, må 
disse tjenestene bygges ut som døgnservice. 
- Utbygging av avlastningstilbud. 
- Gratis helsetjenester for alle - mot privatisering og egenandeler. RV er 
også imot privatisering av ikke-medisinske oppgaver ved sykehusene, 
feks. renhold. 

13. For kvinnefrigjøring 

RV støtter kvinnebevegelsen - mot undertrykking, for frigjøring. 

Nå gjøres det stadig vanskeligere kvinner for å få jobb eller å fortsette i 
jobb. Barnehageplassene er alt for dyre og nedbygginga av kommunale 
arbeidsplasser rammer særskilt kvinnene. Omsorgsarbeid er et offentlig 
ansvar, som ikke skal skyves over på kvinnene i familien. Vi vil slåss mot 
den privatiseringa av omsorgsarbeid som budsjettnedskjæringene fører 
med seg. 

Økonomisk selvstendighet for kvinner er en forutsetning for 
kvinnefrigjøring. Kvinnelønna må opp på nivå med lønningene i 
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mannsdominerte .. yrker, . RV er for heving , av )cvinnelønna . og krever 
garantert minstelønn-på_ 155 000 kr (1991). 

6-timersdagen er et viktig kvinnekrav. RV krever at 6 timers 
normalarbeidsdag innføres for alle, og med full lønnskompensasjon. 

Kommunen må - sammen med staten - dekke alle utgifter til krisesentrene. 
RV krever kommunale bevilgninger også tiLCamilla krisesentergruppe. ~•· 
Det er også nødvendig å ta opp igjen de kommunale bevilgningene til 
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), slik at full drift kan sikres for 
framtida. 

RV krever at det settes av penger til å følge opp en kommunal 
handlingsplan mot prostitusjon og seksualisert vold. Denne planen må 
også inkludere tiltak mot bordellvirksomheten i hovedstaden. Porno 
framstil!er kvinner som salgsvare der bare kroppen teller, og den 
framstiller et ødeleggende og forkvakla forhold mellom menn og kvinner. 
Mye av pornoen fremmer også direkte vold mot 'kvinner. Pornoen og 
annen kvinnediskriminering må bekjempes. RV er også for at kommunen 
fører effektiv kontroll med at de som gis videokonsesjon ikke leier ut 
ulovlige filmer. 

14. Bedring av funksjonshemmedes levekår 

RV vil arbeide for å fjerne hindringer i samfunnet slik at 
funksjonshemmede lettere kan ta del i produksjon og ellers leve et 
anstendig og innholdsrikt liv. Oslos politiske ledelse har hatt stikk motsatt 
syn på funksjonshemmedes rolle i samfunnet og funksjonshemmedes 
rettigheter. Med FrP og Høyre i spissen er det innleda et frontalangrep på 
funksjonshemmede. Siden 1988 har hjemmehjelpstilbudet blitt redusert, 
egenandelene økt, mulighetene for sosialhjelp blitt mindre, 
fysioterapitilbudet redusert, ventelisten for barnehageplass økt, friplassen 
i barnehage er erstattet av full egenandel, boligtilskuddet redusert, 
sykehustilbudet er forverret ved raskere utskriving og dårligere 
etterbehandling, tannlegetilbudet redusert, transporttjenesten redusert og 
fordyret. 

Først og fremst må bevilgningene til bydelssektoren økes - minst til det de 
var i l. halvår 1988, slik at bl.a. hjemmetjenestene kan bli mer i samsvar 
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med brukernes behov og at egenandelene faller bort. Videre må ordninga 
med friplass for funksjonshemmede barn i barnehager gjeninnføres og de 
mA sikres fortrinnsrett til barnehageplass. 

RV vil videre arbeide for en fullverdig hjelpemiddelssentral for.Oslo og 
oppretting av et tverrfaglig team for fysiske og psykiske følger av 
funksjonshemning. Det mA etableres boligtilskuddsordninger som setter 
alle i stand til å bo i egen bolig. Diskrimineringa av funksjonshemmede 
innafor kollektivtransporten må opphøre - TI -tjeneste for alle som har 
behov for det, egenandelen settes til enkeltbillettpris, innføring av 
måneds- og halvårskort. 

Kommunen må få fart på arl?eidet med å gjøre byen framkommelig - både 
når det gjelder gate-/trafikkmiljø, reserverte P-plasser og adkomst til 
buss/trikk og T-baner. Kommunale bygg må gjøres tilgjengelige, og 
gjeldende byggeforskrifter må følges når det gjelder tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Kommunens praksis med å •låne» fra bevilgninger 
øremerket handicap-tiltak til f.eks. byrådskontorer, må opphøre. 

RV støtter kravet om oppretting av brukerråd i alle bydeler for å sikre at 
utviklingen av tjenestene skjer på brukernes premisser. 

15. Oslo - en hy for ungdom 

Etter RVs syn er det et offentlig ansvar å legge forholda til rette med 
utdanning, jobb-muligheter og skikkelig fritidsmuligheter for ungdom. 
Ungdom er ikke en utgift - men en stor ressurs og representerer framtida. 

Idag prøver politikerne å løpe fra ansvaret, og de gjør ungdommen til 
syndebukker. Fritidsklubber legges ned, støttta til frivillige organisasjoner 
reduseres, ungdomsledigheten er høy. En del ungdom går til grunne i 
gatemiljøene og glasshusene i sentrum, uten at politikerne bryr seg. 
Ungdom som tar til motmæle, som f.eks. Blitz-miljøet, blir møtt med 
politiaksjoner og kommunale sanksjoner. RV tar avstand fra og 
fordømmer sånn opptreden fra myndighetene. Vi støtter ungdommens 
kamp for skole, jobb og bolig og for skikkelige fritidstilbud. 
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16. Kamp mot rasismen 

Rasistisk ideologi er i dag et viktig middel for å splitte arbeiderklassen. 
Problemer som er skapt av kapitalismen, bortforklares med at 
innvandrere, flyktninger og asylsøkere koster så mye, tar arbeidet fra 
nordmenn osv. Kampen mot all rasisme og for enhet mellom norske og 
utenlandske arbeidere er en hovedsak for RV. 

RV krever at innvandrerbarns og -ungdoms rettigheter styrkes i 
barnehager og i skolen. Innvandrere skal videre ikke kunne nektes 
ordinær jobb bare med begrunnelse om «manglende norskkunnskaper». 
RV krever at tilbudet om norskopplæring for voksne innvandrere utvides 
kraftig og gjøres kjent. Det er særskillt viktig at forholda legges til rette 
for at kvinnene kan delta i norskopplæring, bl.a. ved at de får hjelp med 
barnetilsyn. Innvandreres og flyktningers utdanninger fra utlandet må bli 
godkjent her og det må sørges for tilpasningsopplegg slik at disse kan 
bruke kompetansen sin i kommunen. 

RV vil videre arbeide for: 
- at kommunen lager en handlingsplan for bekjempelse av rasisme og 
diskriminering i alle former, bl.a. må rasistiske .rlagord og grafitti 
fjernes, 
- at kommu11en inndrar skje11kebevillinger til utesteder som nekJer 
innvandrere adgang på grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse, 
- at kommunen legger til rette for at innvandrerorganisasjoner og 
religiøse samfunn/år et sted å være, 
- at kommunen gir støtte til selvhjelpstiltakfor innvandrere, 
- offentlig støtte iforbi11delse medfrakJ ved begravelser i hjemla11det, 
- at Oslo kommune styrker integreringsarbeid, særlig for nyankomne 
flykJninger og innvandrere. Det må legges særlig vekJ på språkopplæring, 
tiltak i jht. arbeidsledige og informasjon. 

17. Samenes rettigheter 

Oslo er den kommunen i Norge som har størst samebefolkning, men her 
kan ikke samiske unger en gang få lære sitt eget språk i skolene. RV 
krever at samiske unger gis mulighet for opplæring i og på samisk. 
Samisk barnehage må rustes opp slik at alle samiske barn som ønsker det 
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kan få plass. Videre al del gis kommunal slølle til Oslo Samiid Sæ'rvi og 
til samiske kulturtiltak i Oslo. 

18. Kamp mol undertrykking av homofile og leshiske. 

Homofiles organisasjoner er drivkraften i kampen mot und~rtrykking og 
diskriminering av homofile. RV støtter det arbeidet disse organisasjonene 
driver, og krever at det ytes kommunal stølte til arbeidet. , 
- lik behandling av homofile og hetrofi/e i skolens samlivslære. 
- Reil for lesbiske og homofile til adopsjon og kunstig befrulaning. 
- Bekjempelse av AIDS-hysteriet og skikkelige bevilgninger til forskning 
om behandling av AIDS. 

19. Internasjonal solidaritet 

RV vil bruke alle muligheter til å reise en op1mon mol imperialistisk 
stormaktspolitikk. Den norske holdningen under Gulf-krigen viste at 

Norge har stillt seg på del rike Nords side i konflikten med det fattige 
Sør. Derfor vil RV bruke bystyrets talerstol og bevilgninger for å styrke 
solidariteten med folk som slåss mot denne undertrykkingen, og gå inn for 
sanksjoner mot undertrykkerregimer. 

Vi er også for kommunale bevilgninger 
organisasjoner og til frigjøringsbevegelsene 
Palestina, Kurdistan, Eritrea og Sør-Afrika. 

20. Du trenger RV i bystyret• stem RV! 

til norske solidaritets
land som El Salvador, 

Andre partier gir deg løfter om forbedringer hvis du hjelper partiet. RV 
kan love bare en ting: RVs politikere vil slåss for de krava som er nevnt i 
dette programmet og for rettferdige krav som blir reist ellers. Utfallet av 
denne kampen vil i hvert tilfelle avhenge av politiske og klassemessige 
styrkeforhold, hvorvidt det politiske presset mol kommunen er så sterkt at 
noen krav mA innfris. RV vil arbeide for å styrke oppslutninga om slike 
krav. Vi vil aldri gå inn på metoden med å sette vanlige folk opp mot 
hverandre, eller andre fonner for splitt-og hersk-taktikk. 

Blant and,-e politikern og deler av kommunens toppsjikt er RVs politikere 
mislikt fordi de er blitt kjent som kompromissløse avslørere av 

25 

www.pdf-arkivet.no (2020)



":~ .... ~?~~-~-
. . . ~ -;:,~:~: .. ' • -~=~~~~:t4t~~~{; -... {~. --•Y . •"'• 

k9:1DffiunalJ ~ ,:µ \c'·(~ ttsl~het ;, ~a.meraderi og,<:~ SJ' , ·tn:rsom · -~ 
øk?frep~ sen . , \-•H~ 'og- :;k0.n'fine,iP.n~;_m1~j~f lcof\.i!i'itl nJ! l~s,rganer, og 
kan dermed bringe offentlighet og dagsfys lD1l i flere av· def 'Jfommunale 
apparatets avkroker., ~ ..1 , 

-~· : ~ - ai1 , ,: 2 ~- ~- r .. ~ ; ·. l · f:·t 
RV skiller seg fra andre partier i det daglige politiske arbeidet, fordi: 
- RV er en pllite!ig samarbeidspartner for fagforeninger og andre som 
sliss mot kommuneledelsens ulike angrep, · ; 'i' . . ~' o. f · i ~ ·· . 

- RV informerer_etter besk evne befolkzjnga om det v·i· fA/ ~ite ~~ den 
politiske ledelserrplaner om angrep pl fol~s v,~lfefd eller:~tiighet'er. Dette 
gjør vi for at folk flest skal fl bedre mulighet til 1 følge med og 
kontrollere politikern.e, . 

, , . .1 I ' ' ;. 
- RV arbeider for- 1 ' avsløre bAde ~-lovlige-( qg ~ufoi ligtj- ; fp~·~ for . .. , •. i . : . 
bestikJcelser og sniø~ ng. , 

· 1 1 • 1 1 :• · · '· ; ·_ '. , ; 1 - ·: . · _.; 1 • r~ -1 
Det er bare RV som har en sAnn arbeidsmetode. Bare RV tar konsekvent 
slAndpunkt for arbeiderklassen og flertallets interesser. Det , er barce 'RV 
som konsekvent sllss mot borgerskapets herredømme, og for revolusjon 
og sosialisme,'.'slik åt Osl~ en gang ~irkelig kan blir arbeiderstyrt . 

' Stan RV! 

\ . 
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