
Nordengen truer: 
-Jeg henter Willoch 
I oktober 1984 delte Høyre ut en løpeseddel i postkassene i Oslo med over
skrifta «Willoch lover hjelp til Oslo». Der· sto det blant annet: 

«Oslo har fått regjeringens forsikring om at byen vil få den hjelp som er nød
vendi9 i løpet av høsten. Det v i l dermed ikke komme på tale å skjære ned på an
tall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service 
tH byens befolkn ing.» 

Men den «pakka» Oslo bystyre fikk servert fra regjeringa, er det verste statsdiktatet kom
munen noen gang har vært stilt overfor. Et løfte om kanskje å betale ut et statstilskudd på 
180 mill. kroner blir nå brukt til å tvinge gjennom nedskjæringer i driftsbudsjettene og ra
sering i de vedtatte invest eringsplanene i eldreomsorg og andre sektorer. 

HØVRE TØR IKKE SVARE 
Og Oslo bystyre lar seg tvinge i kne. I går kveld ble tilleggsbevilgningsforslag for over 100 
milL kroner nedstemt i bystyret. Med få unntak ble det ikke gitt tilleggsbevilgninger i hel
se- og sosialsektoren. Dermed står Ullevål Sykehus, Aker Sykehus og deler av barne- og 
ungdomspsykiatrien, barnehagene og en !ang rekke andre viktige kommunale tiltak med 
store, regjeringsdiktert e huller i sine budsjetter. Hva skal de gjøre? 

Høyre nekter å gi svar ti! etter valget. Da først skal velgerne få vite hvor mange arbeids
plasser som skal legges ned, hvor mange kommunale avgifter som skal økes, hvor mange 
som skal miste behandlingst ilbud de tidligere har hatt . 

Rød Valgallianses bystyregruppe foreslo at bystyret sku!le nekte å bøye seg for Willochs 
og Rettedals ordre. 

KROGHSTØTTEN OVERLEVER? 
RV fores lo at det skulle gis tilleggsbevilgninger t il å oppret tholde arbeidsplassene og den 
kommunale virksomheta som er i gang nå. Dett e ble stort sett avvist, med skiftende fler
t all. Også Arbeiderpartiet stemte mot en lang rekke viktige bevilgninger blant annet til 
barnehager. Bare på ett virkelig viktig punkt nådde RVs forslag fram. Det ble med 43 mot 
42 s}.om~er bevilga 8 mill. kroner ti l å gjenopprette full drift ved Kroghstøtten sykehus. 

Dette «nederlaget» var nok til å vippe Nordengen oq hans partifeller fullstendig av pinnen. 
De kom med åpne trus ler om at Høyreregjeringa kan underkjenne vedtaket . 

Er det dette som blir WU!ochs {<hjelp til Oslo »? 
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Bystyret håner Oslos gamle 
I fjor ble bare 80 prosent av eldreomsorgens driftsbudsjett i Oslo brukt opp. De s ste 20 
prosent -- eller 237 millioner kroner - · b[e brukt til å tette huller i andre deler av b .tdsjet
tet. For Høyre og A rbeiderpartiet er enige om at man kan spare på de gamles beko tning. 
De har så liten mulighet t il å protestere. 

«Resultatet» uteble ikke: 

- I løpet av 1984 ble sykehjemskøen kortere, fordi 426 personer på ventelisten døde 
uten å få plass. 

- I løpet av de 5 tørste månedene i 198 5 har Oslo-politiet måttet hente 250 ga 
har dødd alene, uten å bli nådd av noen pleie eller omsorg. Det er 10-12 hver 

FLERTALL FOR SOMMEL! 
Det kommer til å fortsette slik: l går ga bystyret sitt klare «svar» på de nye døds allene: 
Kommunen skal spare 200 millioner kroner i år ved å somle mest mulig med å settJ i gang 
utbyggingstiltak som allerede er vedtatt. Mye av dette vil ramme eldreomsorgen, 1og for
sinke utbygging av sykehjem, eldresentre og trygdeboliger enda mer. 

I 
Dette forslaget fra Rød Valgallianse ble nedstemt av Høyre, Fremskrittspartiet og risteiig 
Folkeparti: 

«Bystyret ber om raskest mulig framdrift i de vedtatte investeringsprosjektene, i stedet 
for nåværende praksis som går ut på å forhindre at vedtatte investeringer blir gj nnom
ført. » 

Gjeninnfør 50%-regelen! 
I 70-åra dekket staten 50% av drif tsutgiftene til sykehus og sykehjem i O lo. Fra 
1/1-1980 har Oslo måttet betale 100% av drifta til nye sykehjem sjøl. AUe stortingsre
presentantene fm Oslo stemte for denne nye ordninga, som er hovedårsaken t I at ut
bygginga av Osio' s eldreomsorg er gått nestens stå. 

Jeg vil foreslå 50%-regelen t ilbake igjen! 

Utgitt av Rød Va!gail ianse i Oslo 
Gøteborggata 8 
0566 Oslo 5 
T!f. 37 86 77 (38 42 50\ 
Postgiro 5 1 7 03 52 

Jorun Gulb andsen 
StortingS«'(lndidat 

for Rød Valgallianse 
i Oslo 
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