
Pressemelding 9. august 198 3 

fra Rød Valgallianse i Oslo. 

Rød Valgallianse krever offentliggjøring av 

"fortrolige" nedskjæringsplaner i Oslo kommune. 

t1A KIL 

Oslo's finansrådmann Pernt H. Lundh vil ha lederne i Høyre, 
DN"A og Kr. f. med på å opprette det han kaller en 11 salderingskomi te" 

~O"""-' sk al o»ru9'r-t hvordan neste års k~mm1.m ebuds:jett __ 
skal "bringes i balanse 11

• Finansrådmannen._ -,ril ha toppoli ti-

k erne til åta disse avgjø relsene uten at det øvri ge bystyret og 
befolkninga blir kjent med hva som er på gang . 

Det var P~d Valgallianse i Oslo som la fram disse opplys

ningene på en pressekonferanse i dag. Samtidig la RVs representante::!;'. 

fram omfattende utdrag av kommunens fortroli g-stemplede buds j ettpla
ner for neste år, planer som Formannskapet har bestemt skal holdes 

skjult til etter valget. 

RV forlanger full offentlighet i behandlinga av budsjettet , 
og mener at hele valgkamp en gjø res til et udemokratisk narre-

spill når de store partiene sier en ting i programmer og val gtaler 

og så planleggerdet stikk motsatte i h emmeli gemø ter i 
Rådhuset. 

- Et "gap" på 850 millioner -
I samråd med den politiske toppledelsen har finansråd

mannen bedt de ulike rådmenn utarbeide buds j etter for 1984 innenfor 

en ramme som omtrent tilsvarer vedtatt budsjett for 1983 . Det er fore
tatt en beskjeden påplussing for å dekke litt p ris- og lønnsøkning . 

Etter å ha summert rådmennenes fo r slag og sammenligna 
med det som er sannsynlige inntekter, kommer Finansrådmannen til at 

det er et gap på 677 mill. kr. Når han så regner med det h an kaller 
meget sterk e tilleggsforslag blir 11 gapet 11 på 850 mill . kr. Finansråd

marmen sier at bare en brøkdel av dette kan dekk es "ved avgiftsforhøy

elser og normale budsjettreduk s j on er". Han slår fast at "en reell 

saldering vil inn ebære alvorli g kutt o gså i eksi sterende virksomhet 

og programmer". 
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arbeidsplasser -- 1900 

RV mener at finansrådmann Bernt H. Lundh 
også denne 

seg å være . Men selv om 11 gapet 11 skulle vise 
gangen tar for hardt _i _. ____ _._ ___ -:---:--=---:-~-::--:--- ________ _ 

0 
• 1 d t betv et være eller bare halvparten av de 8 50 millioner, sa vi e " 

i kke være for minst 1900 kommunale arbeidsplasser. Spø rsmålet om 
å saldere 1984-budsjettet blir dermed et spørsmål om å opprettholde 

k ommunale arbeidsplasser eller å øke arbeidsløsheta, fø r st og frems! 

for kvinner. ( Bakgrunnen for beregninga finner du i det vedlagte ma
terialet) 

----------------:::-BHeeQl~slEe~vTEe~s3Een under null .-

I sitt budsjettforslag forklarer Sykehusrådmannen a t 
virksomhet for 100 mill. kr. må opphøre, hvi s budsj ettrammene skal 
overholdes. Allerede nå har imidlertid flere sykehus over 100 p rosents 
belegg. Ved Akers med.avd. Avar belegget h ele 11 7 prosent i f ørste 
kvartal i år. Å oppbevare syke mennesker i korridorer og skyllerom 

er dermed blitt en av planforutsetningene for Oslos politisk e ledelse. 
Det psykiske helsevernet står fo r an e t av sine verste 

år. Det er gitt pålegg om at de skal ta seg av flere nye pasi entgrup
per uten å få flere ressurser. Direktøren ved Dikemark sier rett ut 
at de alt nå må skrive ut pasienter for tidlig for å gi plass til an
dre som de er pålagt åta i mot. 

- Minstepensjonistene som salderingspost.-

Hele 271 mill. kr. av det som Sosialrådmannen finner 
nødvendig, er havna "utenfor rammene. 11 Blir i kke rammene drastisk ut
vida må ytelsene for minstepensjonister og sosialhjelpsmottakere 
reduseres med 105 mill. kr. sammenlikna med dagens praksis. 

- Tilpassa overklassens behov. -

Finansrådmannen mener t ydeligvis at det kommunal e styrings-
systemet ikk e tåler at slike saker behandles i full åpenhet. Offent-
lig saksbehandling vil påvise hvor langt nedtr ap inga av offentlige 
velferdstiltak er kommet og i hvor stor grad bystyrets ledelse lager 
budsjett ut fra storfinansens og overklassens behov. For viss de had
de tatt utgangspunkt i vanli ge folks behov, da hadde jo i kke politi
k erne hatt noe å frykte ved å legge problemene åpent fram til debatt. 

RV vil for sin del unders t rek e at vår kritikk ikke er 
retta mot de ulik e rådmenn og etats j efer som har laga 

_ - både 
gene. Vi vet at flere av dem føler/hemmeli gstemplinga 

buds j ettf o rsl a-

og buds j ett ram-

mene som ei tvangstrøye • 
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_,V' s standpun"l( ter 

Det te buds j ettopplegget er ei krafti g opptrapping av h er

skerklassen s offensiv mot l ønnstakere og p ens j onister. Selve det 
kapitalistisk e s ystemets brutalitet trer tydel i g fram: Behandlings 
mulighet for syk e, ytelsene til minstepens1onisten e og a~beidsløsh et 
for et s tort antall kvinner, det er noen av "salderin gs-tilta_!s:_ene " 

som er klar til bruk når bare val get er overstå t t . Fåde stats- og 
k ommunebuds jettet er redskaper for å omfordele verdien e til fordel 

for kapitalistene. 
- RV oppfordrer fa gfo r eningene i Oslo til både å forberede 

seg på forsvarsaks ,j oner, og til å ta et opp g.jør med det grenseløse 
dobbeltspillet hos de store parti ene som ::l:ha.d:de tenkt å· hol de alt 
dette skjult til to-tre uker etter -_ -,- val ge t . 

- RV er for at s_!s:_attetak sten e for fas t eiendom h eves slik at 
ei endomsskatten når 1970- nivå. De som bare ei er en bolig med vanlig 

hus bankstandard skal være unntatt fra skatt esk j e rpinga. Dette ville 

gi flere_hundr e millioner til kommunekassa, fra de rik e. 

- RV er for at en del av statsoverskuddet skal overfø r es til 

kommunen e. Her må Oslo gløre felles front med andre kommuner. Bl .a. 
er vi fo r at Oslo holder tilbak e de n r 500 millioner som hvert år 

det statlige 
skal betales inn til /skattefordelingsfondet . 

- RV forlan ger at alle buds j ettfo r slag for 1984 blir g,jort 

offentlig tilgj en gelig og vi u tfordrer de an dre partiene til å 

ta standpunk t til de n edskjæringene som er fo r eslått . En valgkamp 

uten slike konkrete standpunkter blir i kke annet enn e t narrespi 1_1 . 
Slik det er lagt opp nå er "demokratiet" i buds j ettsammenheng inn
sk renka så sterkt at det bii®lcle7FfRansr ådmannen og de ni medlemmen e 

i Finansutvalget, fra Høyre, DNA og Krf. 

Oslo 9. august 1983 

for Rød Valgallianse i Oslo 

Erlin g Folkvord 
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