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Til dagsorden 
 
Ordføreren: Vi skal først vedta en kjøreplan for dagens møte som er oversendt. Der skal vi 
gjøre oppmerksom på at det er en sak som er falt ut. Det er en sak som heter 
Generalforsamling i bedrifter for yrkeshemmede. Den kommer nå på kart II og blir omdelt. 
 
Så gjør jeg oppmerksom på at det har overfor ordføreren blitt antydet at noen ønsker sak 197 
utsatt, bare så vi forbereder oss på det. 
 
Så ber vi om å få opp taletidsfordeling fra de enkelte partier opp til bordet. Da kan vi fastsette 
dagsorden. 
 
 
Trond Jensrud (A): På dagens kart har vi mange årsoppgjør til behandling. Det er altså slik 
at bystyret har fastsatt sin kjøreplan for lenge siden, noe byrådet er kjent med. Allikevel så ser 
vi at det å få fram årsoppgjørene fra aksjeselskaper og fra KFer tar uforholdmessig lang tid fra 
byrådet sin side.  
 
Eksempelvis Arbeidstreningsbedriften Oslo KF der var kontrollutvalget ferdig med sitt arbeid, 
og avga sin innstilling 22. april. Finanskomiteen hadde berammet sitt siste ordinære møte før 
sommerferien til 2. juni. Allikevel bruker byrådet 36 dager fram til 28.5. før de avgir 
byrådsaken til bystyret og setter altså av 5 virkedager til bystyrets forberedelse av saken og 
finanskomiteens behandling.  
 
Ta et annet kommunalt foretak, Kommunal Konkurranse. De hadde foretaksmøte 14. april. 
Der deltok både byråd og kommunaldirektør i foretaksmøte. Allikevel bruker 
byrådsavdelingen og byrådet 43 dager fram til 27. mai på å lage byrådsaken som ikke 
inneholder en eneste endring eller korrigering av det foretaksmøte har foretatt seg.  
 
Så har altså finanskomiteen 4 arbeidsdager på seg til å behandle saken, stille spørsmål og få 
svar. Dette er en arbeidsform som gjør det helt umulig for bystyret å ivareta sin 
tilsynsoppgave. Det framstår for meg som helt forunderlig at byrådet er av den oppfatning at 
de trenger lenger tid på å lage en byrådsak basert på en årsberetning for sin egen virksomhet 
enn de tenker at det er nødvendig for bystyret å ha mulighet til å behandle saken.  
 
Det handler om at vi trenger å stille spørsmål, og til alt overmål så er det altså slik at på flere 
av disse selskapene så har vi opplevd at spørsmålet er blitt stilt i komiteene. Dette gjelder ikke 
bare i finanskomiteen har jeg skjønt, men også i andre komiteer, så kan ikke byrådene svare 
på det til tross for at de har brukt lang tid på å sette seg inn i det. Skriftlige svar på spørsmål 
tar det tid før man får, og man får det rett før behandlingen. Dette betyr at bystyrets 
behandling blir kun en sandpåstrøing av tidsmessige årsaker.  
 
Vi har hatt oppe runder på lignende ting tidligere, men jeg synes noen av disse tilfellene er så 
grove at jeg har behov for å si det her. Vi kommer allikevel til å gå inn for å behandle de 
fleste av disse. Det er vi har fått svar, i hvert fall innen i dag, men spesielt god behandling er 
det ikke.  
 
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Dette har vært en problemstilling gjennom mange år, 
fordi at tidsfristene på behandling av årsoppgjør er kort. Byrådet har derfor diskutert dette 
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også i forretningsutvalget hvor man har blitt enige om at for å gjøre denne behandlingen 
enklere og sørge for at man får bedre tid til å foreta behandlingen, så har byrådet rutinemessig 
oversendt årsoppgjørene fra selskapene og foretakene når de foreligger, slik at komiteene kan 
starte å lese årsberetningene før også den formelle byrådsaken er avgitt.  
 
Jeg har opplevd at det var et ønske i forretningsutvalget som vi har forsøkt å etterkomme. Når 
det er sagt så skal vi selvfølgelig alltid forsøke å få frem saker raskest mulig, men det viktige 
for oss denne gangen har vært å sørge for at årsoppgjør fra foretak og selskaper har vært 
bystyret i hende i god tid, slik at man kan begynne å lese dokumentene, sette seg inn i det, 
også før den formelle saken med forslag til vedtak fra byrådet foreligger.  
 
 
Ordføreren: Er det flere som har tegnet seg til dette? Det er det ikke. Da er det spørsmål om 
Nina Bachke har noe til dagsorden? Trond Jensrud til dette. 
 
 
Trond Jensrud (A): Med respekt å melde, det er selvsagt ikke slik at bystyret er så sløve at vi 
ikke klarer å lese saker, selv om det ikke er avgitt en byrådsak når det gjelder selve 
årsmeldingen. Men det er en grunn til at byrådet avgir saken, og det byrådslederen nå 
forklarte rettferdiggjør ikke at byråder bruker 43 dager fra de har foretaksmøte til de avgir 
saken, fordi det kunne jo hende at byrådet hadde noe å melde i byrådsaken, og det er altså slik 
at det er også mange spørsmål som man allikevel ikke har fått ordentlig svar på når de har 
blitt stilt i komiteene. Jeg er glad for at man sender over og ikke holder på dokumentene, men 
det må også gå an å få fortgang i den formelle behandlingen.  
 
 
Ola Elvestuen (V): Jeg vil bare ta ordet for å støtte Trond Jensrud. Ja, det er bra at byrådet 
har en intensjon om å få informasjon så tidlig som mulig til bystyret. Men det er altså likevel 
sånn at selve saken fra byrådet må komme tidligere, og det er sånn, og sånn er det fra vår 
gruppe også at vi har spørsmål som er stilt.  
 
Det er stilt sågar så tidlig som 3. mai som fortsatt ikke er besvart. Så at dette må tidligere inn 
for bystyrets behandling er det ingen tvil om. Vi vil heller ikke gjøre noe, det er klart at vi må 
behandle årsmeldingene i dag, men dette er et vedvarende problem som byrådet må ta på 
alvor.   
 
 
Nina Bachke (A): A, SV og R ber om at sak nr. 197 Årsregnskap 2009 - Omsorgsbygg Oslo 
KF utsettes.  
 
Vi har akkurat hatt en runde på den i komiteen der et flertall med leders dobbeltstemme har 
tvunget gjennom behandling av den saken. 27 representanter i denne salen mener at saken 
ikke er tilstrekkelig belyst. Det er faktisk ganske alvorlig i forhold til det som er bystyrets 
tilsynsrolle og tilsynsansvar, og det er heller ikke problematisk i forhold til kommuneloven 
om saken ligger en uke sånn at vi kan se på de notatene som kom en halv time før komitemøte 
vårt i dag.    
 
 
Ordføreren: Vi er fortsatt på dagsorden.  
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Mazyar Keshvari (F): Vi har en praksis i bystyrets komité der hvis et parti eller flere ber om 
utsettelse fordi ikke alt er avklart, så pleier vi å høre på det og utsette ting, men av og til og i 
denne saken spesielt, så føler vi at det er ingen grunnlag for å utsette saken. Det er heller 
ingen nye opplysninger som kan komme i rett tid, så derfor reagerer jeg litt på at man tar en 
omkamp etter at komiteen har nedstemt noe, og forsøker å ta opp noe på nytt på den måten.  
 
Vi hadde den diskusjonen i helse- og sosialkomiteen og der fikk de ulike partiene redegjøre 
for sitt syn, og jeg kan ikke forstå hva A ønsker å oppnå med dette.  
 
 
Ordføreren: Det kan bli en lang utsettelsesdebatt. Mitt spørsmål til representanten Keshvari 
blir om, skal vi allikevel være imøtekommende så blir vi ferdig med det?  
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Det er alltid grunn til å tenke seg nøye om når ordføreren spør pent, 
men i dette tilfellet mener jeg faktisk at det er all grunn til å behandle denne saken. I 
motsetning til noen av de andre sakene der jeg er enig med Trond Jensrud i at bystyret og 
komiteene har hatt kort tid til behandling, så har denne nesten ligget her i 3 uker eller godt og 
vel 20 dager. Komiteen har hatt alle muligheter til å diskutere dette, og det har jeg forstått på 
komiteens medlemmer fra H. Så jeg ser ingen grunn til å utsette denne saken. 
 
 
Ordføreren: Da tror jeg rett og slett at vi går på votering. Nei. 
 
 
Marianne Borgen (SV): Det var slik at når klokken var 09.05 i dag så fikk vi en SMS fra 
komitesekretær om at det var kommet et notat fra finansbyråden. Notat med vedlegg på noen 
og tjue sider. Det vi ber om er å få muligheten for å lese disse dokumentene og behandle 
saken neste bystyremøte, den 16. juni. Det har ingen betydning for selve saken som sådan.  
 
Jeg ber om at bystyret har respekt for at vi som er fritidspolitikere får muligheten for å lese 
dokumenter før vi behandler en sak. Det er det dette handler om, og til representanten 
Keshvari. Det er faktisk sånn at det er bystyret som bestemmer hvilke saker som skal 
behandles i bystyret og når.  
 
 
Nina Bachke (A): Jeg synes at det er viktig at bystyret stiller seg spørsmål om hvilke 
konsekvenser det får å utsette denne saken. I dette tilfellet så får det ingen konsekvenser 
overhodet.  
 
Det er flere tidligere år der man har behandlet noen av foretakene på møtet etter årsoppgjøret 
uten at det har vært noen problemer. Jeg synes det er veldig trist om denne situasjonen ender 
med at 27 representanter faktisk stemmer imot å bli orientert om denne saken, for det er 
konsekvensen av ikke å utsette denne. Jeg ber ordføreren rett og slett om å bruke sin rett til å 
si at denne saken behandler vi på neste møte.   
 
 
Ola Elvestuen (V): Fra V og de i komiteen så mente vi også at man kunne behandle saken, 
men det er klart at her kom det et notat veldig sent. Jeg synes det er problematisk at vi kjører 



 6

gjennom en sak som det er så vidt stor del av bystyret som ikke ønsker at vi skal behandle i 
dag, så jeg tror fra Vs side vil vi støtte ordføreren i at vi lar sak 197 ligge til neste gang. Jeg 
tror det er den enkleste måten å gjøre dette på.    
 
 
Aud Kvalbein (KrF): Helt kort fra KrF også. KrF er beredt til å behandle saken, men vi 
synes ikke at det gjør noe at den ligger en uke, så vi støtter derfor også ordføreren.  
 
 
Ordføreren: Er det noen som ikke støtter ordføreren nå? 
 
Votering. 
 
De som stemmer for at den skal behandles nå viser det ved stemmetegn. Da er saken utsatt 
mot H og Fs stemmer. Det var sak 197.  
 
Det betyr at Erling Folkvord kommer sterkere igjen på en annen sak senere.  
 
Da er det ikke flere til dagsorden. 
 
 
 

Sak ved møtets slutt – Rune Gerhardsen (A) tok opp spørsmål om 
taxinæringen 
 
Rune Gerhardsen (A): Jeg skal ikke be om en sak blir utsatt, snarere tvert om. Jeg vil be om 
at den blir innsatt. Jeg vil bruke den sikkerhetsventilen som heter ordet ved møtets slutt for å 
hindre at byrådet er i ferd med å bruke den fullmakten bystyret ga dem til å gjøre en del 
vedtak i taxisakene som kan se litt skumle ut. Noen av dem er tydelig i strid med det bystyret 
tidligere har vedtatt. Andre er åpenbart i strid med gjeldende regelverk, så jeg tror det kan 
være fint om vi får en liten runde på det, siden byrådet nå sitter med fullmakten allerede har 
fremmet sak, og sitter klar til å behandle den sånn at vi får en liten runde på det.  
 
 
Ordføreren: Da er det anmodet om at vi setter taxiproblematikken på kart ved møtets slutt. 
Det vil i så fall være en debatt hvor hver av partiene får ett innlegg, og slik ordføreren 
vurderer det ikke ligger an til noe vedtak, men en runde på problematikken.  
 
Da oppfatter ordføreren at bystyret er forberedt på det.  
 
 
 
Sak nr. 193. Årsoppgjør 2009 - Kommunal konkurranse Oslo KF 
 

Sak nr. 194. Årsregnskap 2009 - Arbeidstrening Oslo KF 
 



 7

Sak nr. 195. Årsregnskap 2009 - Undervisningsbygg Oslo KF  
 

Sak nr. 196. Årsregnskap 2009 - Tannhelsetjenesten Oslo KF  
 

Sak nr. 198. Årsberetning og årsregnskap 2009 Oslo Havn KF  
 

Sak nr. 199. Årsregnskap 2009 - Boligbygg Oslo KF  
 

Sak nr. 200. Årsregnskap 2009 for bykassen og lånefondet - 
Byrådets årsberetning for 2009 
 

Sak nr. 201. Årsoppgjør 2009 - E-CO Energi AS  
 

Sak nr. 202. Årsberetning og regnskap 2009 - Oslo 
Pensjonsforsikring AS 
 

Sak nr. 203. Årsberetning og regnskap 2009 - Oslo Forsikring AS  
 

Sak nr. 204. Årsrapport 2009 for Oslo Vognselskap AS 
 

Sak nr. 205. Oslo Vei AS - Årsoppgjør 2009 
 

Sak nr. 206. Årsoppgjør 2009 for Kollektivtransportproduksjon AS  
 

Sak nr. 207. Årsberetning og regnskap 2009 for Ruter AS 
 

Sak nr. 208. Oslo Konserthus AS - Årsberetning og årsregnskap for 
2009 
 

Sak nr. 209. Oslo Nye Teater AS - Årsberetning og årsregnskap for 
2009 
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Sak nr. 210. Årsoppgjør 2009 - Oslo Kino AS  
 

Sak nr. 211. Årsberetning og regnskap 2009 for Haraldrudveien 24 
AS 
 

Sak nr. 212. Årsberetning og regnskap 2009 Haraldrudveien 26 AS 
 

Sak nr. 213. Årsberetning og regnskap 2009 Haraldrudveien 28 AS 
 

Sak nr. 214. Årsberetning 2009 for Bystyrets virksomheter  
 

Sak nr. 215. Osloregionens årsrapport for 2009 
 

Sak nr. 216. Østlandssamarbeidets årsrapport for 2009 
 
Ordføreren: Da skal vi i gang på årsoppgjørsdebatten.  
 
Så har vi en habilitetsvurdering. Det gjelder Christin Krohn. Hun har en mann, det er for så 
vidt ikke inhabiliserende i seg selv, men han sitter i Styret for Kommunal konkurranse, Oslo 
KF og er ansatt som administrerende direktør for Oslo Vognselskap AS, og har vært 
økonomidirektør der tidligere. Ordførerens anbefaling er at Christin Krohn anses som inhabil 
for så vidt gjelder de to selskapene og votering vedrørende de to selskapene, men for øvrig 
sitter på sin plass. Det er bystyret enig i.  
 
Det er først kontrollutvalgets leder som slipper til.  
 
 
Kontrollutvalgets leder Frode Jacobsen: ”Om 100 år er allting glemt”, er et uttrykk som 
Knut Hamsun har gjort kjent gjennom ett av sine dikt her hjemme. Han brukte det i 
forbindelse med seg selv og rettsaken mot seg i 1946.  
 
Jeg tviler egentlig på om vi som er her i salen i dag kommer til å være her i Oslo Rådhus om 
100 år. For å sjekke om jeg har rett i min påstand om at 100 år er det som skjedde i Oslo i 
2009 glemt. Kanskje med ett unntak, jeg tror at det også i år 2109 står en hoppbakke oppe i 
åsen som store deler av byen får se, nyte og ha glede av.  
 
Om det er bakker slik det fremstår i dag, eller nærmere bestemt slik den fremstår under VM 
om 8 måneder skal ikke jeg mene noe skråsikkert om, men i bakkens historie vil året 2009 
våre viktig. For Oslo kommunes del bør året 2009 være et viktig år i forhold til læring om 
hvordan man bygger, ikke bare hoppbakker, men også andre store ting.  
 



 9

Bystyret har brukt mye tid og energi på Holmenkollen i året vi har lagt bak oss for en stund 
siden. Det synes jeg er bra. Det vitner om et aktivt bystyre som er opptatt av tilsyn og 
kontroll. Jeg skal derfor ikke gjenta det som mange vil mene er å snakke om snøen som falt i 
fjor.  
 
Men en ting vil jeg understreke. Dersom Oslo kommune ikke lærer av de feil som ble gjort i 
forbindelse med Holmenkollen, ja da kommer det garantert til å skje igjen. Jeg tror jeg ikke 
tar munnen for full når jeg sier at det er ingen her, verken i bystyret eller byrådet som ønsker 
en slik gjentakelse. Man lærer så lenge man lever er et godt uttrykk å ta med seg i den 
debatten som bystyret skal ha om regnskap og beretning for 2009.  
 
Kommunerevisjonen leverte i fjor 25 forvaltningsrevisjonsrapporter der det er mye god læring 
i. Rapporten om Holmenkollen er ett eksempel. Nytt billettsystem for Sporveien, oppussing 
av Tøyenbadet og en rapport om likebehandling av elever i grunnskolen i forbindelse av 
avgangskarakterer er bare noen andre eksempler.  
 
Kommunerevisjonen legger nå større vekt enn tidligere på å bidra til læring og utvikling i 
kommunen. Kommunerevisjonens seminar i forrige uke om tilsyn for bydelsutvalgene er ett 
eksempel på det. Dette synes jeg er bra. Jeg håper også byrådet og kommunens forvaltning 
også bruker rapportene i sitt utviklingsarbeid.  
 
Styring og anskaffelser er sentrale områder for mye av det Kommunerevisjonen, 
Kontrollutvalget og bystyret har vært opptatt av i 2009. Jeg får ofte spørsmål om hvorfor vi 
maser så mye om anskaffelser når vi på forhånd vet at konklusjonen er at det er brudd på 
lover og forskrifter. Jeg har lovet det før i denne sal, men gjentar det gjerne. Så lenge vi finner 
brudd vil vi fortsette å lete etter nye brudd.  
 
Kontrollutvalget synes det er problematisk ved gjentatte brudd på reglene om anskaffelser. 
Oslo kommune er ikke enestående på dette området, men at andre kommuner og staten selv 
også bryter loven er ingen god unnskyldning. Når Stortinget har vedtatt en lov så må også 
Oslo kommune følge den.  
 
Det er avdekket betydelige brudd på en rekke bestemmelser, lov og forskrifter om offentlige 
anskaffelser i flere rapporter fra Kommunerevisjonen i 2009. Kommunerevisjonens rapport 
5/2009 om 160 anskaffelser i 13 virksomheter i kommunen fikk mye oppmerksomhet i fjor.  
 
I år har vi fått en ny rapport. Rapport 1/2010 som omfatter gjennomgang av 194 anskaffelser i 
16 av kommunens etater, bydeler og foretak. Samlet sett ble det igjen avdekket betydelig 
avvik fra lov, forskrift og kommunens egne bestemmelser. Ett positivt trekk var imidlertid at 
de virksomheter som hadde tilsvarende gjennomgang i 2008 viste klare forbedringer. Det er 
også positivt at dokumentasjon av varemottak i regnskapssystemet gjennomgående var bedre i 
2009 enn foregående år.  
 
Byrådet vedtok i mars i år ny anskaffelsesstrategi. I den er lederansvaret sterkt vektlagt. Det er 
fortsatt forutsatt tiltaksplaner i de enkelte virksomheter og oppfølging fra de respektive 
byrådsavdelingers side. Kontrollutvalget slutter seg til byrådets vurdering av at etablering og 
praksis av gode rutiner må forankres i ledelsen, og det må foretas oppfølging i nødvendig grad 
både fra byrådsavdelingens side og i de enkelte virksomheter.  
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Jeg er glad for at finanskomiteen på dette punktet har merknader i tråd med de som 
Kontrollutvalget har tatt opp, tross noen positive tegn. Jeg synes det er viktig å understreke at 
det er helt nødvendig at kommunens praksis forbedres betydelig på dette området.  
 
Kommunerevisjonen vil for sin del fortsatt prioritere revisjonen av anskaffelser. La meg 
derfor minne om de alvorlige konsekvenser som brudd på bestemmelsene kan føre til, og som 
er grunnen til at vi holder på som vi gjør.  
 
For det første, kommunen bryter gjeldende lover og forskrifter. For det andre, risikoen for 
økonomiske misligheter øker, for det tredje, manglende konkurranse vil kunne føre til dyrere 
anskaffelser, for det fjerde, kommunen kan bli eksponert for erstatningssøksmål, og for det 
femte, brudd på bestemmelsene fører til manglende tillit til kommunen fra allmennheten og 
næringslivet, særlig de som er potensielle leverandører.  
 
Konsekvensene kan bli store. Derfor må risikoen reduseres. Jeg er spent på hvilke resultater 
den nye anskaffelsesstrategien fører med seg.  
 
Oslo kommune har fortsatt en sterk økonomi. Usikkerheten som finanskrisen ga oss i fjor har 
ikke gitt store utslag for kommunen. Men krisen er ikke over, og med muligheter for økt 
ledighet bør kommunen fortsatt styres stramt. Derfor har Kommunerevisjonen også i 2009 
hatt flere rapporter der styring er med i rapportens overskrifter. 
 
Generelt er det god budsjettdisiplin i kommunens virksomheter, selv om også særlig noen 
bydeler i 2009 hadde store merforbruk.  
 
Bydel Søndre Nordstrand hadde et rekordhøyt merforbruk i 2008. Det er derfor et trist faktum 
at bydelens merforbruk ble enda større i 2009. Bydelen er nå under forsterket oppfølging fra 
byrådets side, og Kontrollutvalget forutsetter at byrådet og bydelen grundig vurderer tiltak for 
å bringe balanse i aktiviteter og budsjett. Dette understrekes i merknadene både til 
Kontrollutvalget og til finanskomiteen. Jeg regner derfor med at finansbyråden følger 
utviklingen tett.  
 
Kontrollutvalget peker videre i våre merknader på at kommunens gjeld økte kraftig i 2009. 
Lånefondets eksterne lånegjeld økte fra 7 mrd. ved utgangen av 2008 til 15,5 mrd. ved 
utgangen av 2009, altså mer enn fordobling.  
 
I økonomiplanen er det lagt opp til ytterligere gjeldsøkning. Dette vil innebære at i kommende 
år må større deler av de frie inntektene benyttes til å dekke avdrag og renter som igjen vil 
redusere kommunens økonomiske handlefrihet.   
 
Dette er i tråd med en ønsket politikk fra bystyrets side, og derfor ingen overraskelse. Mitt 
poeng er å minne byens folkevalgte på at kommunens økonomi er som vår privatøkonomi. 
Når lånet vokser må en større del av inntekten brukes til å betale renter og avdrag.  
 
I dette perspektivet kan det selvsagt hevdes at det kunne vært enda verre hvis alle vedtatte 
investeringer hadde blitt gjennomført. Da hadde vi hatt 2,4 mrd. mer i gjeld og brukt mer på 
renter og avdrag, for det er nemlig slik at det fortsatt er et stort etterslep på planlagte 
investeringer. Etterslepet ble riktignok redusert med 900 mill. i 2009, men det var ved 
utgangen av året fortsatt hele 2,4 mrd. i etterslep for bykassa.  
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Det er ulike årsaker til det store avviket. Kontrollutvalget har derfor bedt byrådet vurdere en 
ytterligere spesifikasjon og tallfesting av etterslepet fordelt på ulike årsaksforklaringer.  
 
La meg i denne sammenheng nevne at Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen tidligere har 
bemerket at presentasjonen i regnskapene av kommunens langsiktige gjeld til finansiering av 
egne investeringer til dels er misvisende, og at Kommunerevisjonen i sin revisjonsberetning 
igjen har funnet grunnlag for en presisering om dette. Bykassas og foretakenes regnskaper 
viser til sammen et langt høyere gjeldsbeløp enn kommunens faktiske gjeld.  
 
Kontrollutvalget bemerker at informasjonen om kommunens faktiske gjeld er svært 
utilgjengelig i det fremlagte regnskapsmaterialet. Det å få et svar med to streker under svaret 
på spørsmål om hva som kommunens gjeld egentlig er det viser seg nemlig ikke så veldig 
enkelt.  
 
Kontrollutvalget konstaterer med tilfredshet at kommunen nesten i sin helhet klarte å 
gjennomføre og påbegynne tiltak finansiert at statens tiltakspakke etter finanskrisen. Oslo 
kommunes andel av disse midlene var 477 mill. og det er bare 2,5 som ikke ble brukt eller 
avsatt i samsvar med kriteriene. Her fortjener byrådet, kommunens virksomheter ros for rask 
og effektiv utnyttelse av statlige tiltaksmidler.  
 
Avslutningsvis noen ord om kommunal konkurranse. Her har Kommunerevisjonen valgt å ta 
forbehold i sin revisjonsberetning. Forbeholdet er knyttet til manglende avtaler og 
regnskapsmateriale for tidligere år.  
 
Regnskapsforskriften har klare bestemmelser om at regnskapsmaterialer skal oppbevares i 10 
år og forskriften sier videre: Regnskapsmaterialet skal sikres på en forsvarlig måte mot 
urettmessig endring, sletting eller tap. Utvalget bemerker at dette er et alvorlig brudd på 
gjeldende bestemmelser, og viser til at brudd på tilsvarende bestemmelser i bokføringsloven 
kan medføre bøter eller fengsel.  
 
Da finansbyråden møtte i Kontrollutvalget ble det reist flere spørsmål om kommunal 
konkurranse, og utvalget har senere fulgt opp gjennom et brev til byråden for næring og 
eierskap fra 28. april med spørsmål om kommunal konkurranse. Vi har foreløpig ikke fått 
svar, men med det forbehold som er tatt i revisjonsberetningen og de opplysninger vi har så 
langt så synes jeg det er grunnlag til å si at byrådet nok må gå grundig tilverks når det gjelder 
dette selskapet.  
 
Det ble for et par år siden stilt spørsmål om kommunens regnskapsrevisjon er god nok, om 
regnskapsrevisjon har blitt nedprioritert til fordel for forvaltningsrevisjon. De siste årene er 
regnskapsrevisjon rustet opp. Arbeidet med revisjon av regnskapet starter tidligere enn før, og 
det brukes mer ressurser. I denne forbindelse vil jeg peke på at en stor del av 
regnskapsrevisjonen rettes mot hvorvidt det er gode og hensiktsmessige interne kontroller i 
virksomhetene, og på den måten også kan bidra til bedre kvalitet i kommunens forvaltning.  
 
I tillegg har det blitt økt bevissthet i Kommunerevisjonen på erfaringsoverføring mellom 
tradisjonell regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det tror jeg også vil bidra til at begge 
revisjonsformene blir enda bedre, og jeg synes Kommunerevisjonen fortjener anerkjennelse 
for sitt arbeid.  
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Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen har en viktig jobb å gjøre, og jeg kan forsikre 
bystyret om at vi fortsatt gjør jobben med stor entusiasme. 
 
 
Rune Gerhardsen (A): Oslo er en fantastisk by, den er velfungerende. Det meste virker stort 
sett som det skal slik det gjør i de fleste steder i Norge.  
 
Jeg starter slik for ikke å gå i den fella Siv Jensen stadig setter opp for seg selv, nemlig å 
tegne et bilde av Norge som Europas dårligste land, Moldova inkludert. Vi bør kunne føre 
kritiske debatter på et mer avansert grunnlag enn det.  
 
Derfor har jeg behov for å uttrykke at svært mange av de kommunale virksomhetene drives 
bra av gode og samvittighetsfulle folk. Kommunen har sjelden noe å frykte fra sine ansatte. 
Men det er enkelte ting som fortjener oppmerksomhet i beretningsdebatter og vi fører dem 
ikke for å være tilbakeskuende, men for å lære av dem og for å korrigere. Jo mindre politiske 
slike debatter blir, jo bedre, fordi vi bør kunne diskutere mer fordomsfritt om erfaringer, om 
praksis og resultater. Er skandaler bare uflaks? Er det noen som har uflaks hele tiden, eller har 
det noe med metoder og styringspraksis å gjøre som ikke nødvendigvis er politisk?  
 
Når Frognerparkens Venner som ikke akkurat er en kommunistisk dekkorganisasjon i sitt 
medlemsblad problematiserer at parken sorterer under 7 virksomheter, 4 byrådsavdelinger og 
2 bydeler så har jeg et poeng når en etat plutselig blir en kunde hos en tidligere intern 
avdeling, så er det ikke sikkert at det er smart. Så sier ikke jeg det for å fyre en torpedo mot 
skillet mellom bestiller og utfører.  
 
A og SV-byrådet gjennomførte selv en av de aller første slike oppsplittinger på 90-tallet. Men 
på områder der skillet mellom drift og forvaltning er flytende, og det er det på veldig mange 
områder i kommunen, så vil et slikt skille verken være klargjørende, effektiviserende eller 
ansvarstydelig, men snarere gjøre enkle rutiner byråkratiske og ansvar utydelig. Jeg synes at 
alle 4 byrådspartiene burde koste på seg grundigere vurderinger av akkurat dette. 
Omorganiseringer som gjør enkle ting kompliserte og byråkratiske er kanskje ikke så lurt.  
 
I september 2007 lovte tidligere byrådsleder Lae og tredoble antall bysykler. Det skulle være 
på plass i april året etter. Nå er det snart gått 3 år, og det er ikke blitt en eneste ny sykkel. Hvis 
viljen er til stede, og det må vi tro, så er dette simpelthen udugelighet. 3 år på det som burde ta 
3-4 måneder. Jeg vet hvorfor. Når Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Trafikketaten, 
Idrettsetaten, Kulturetaten og gud vet hvilke etat rår over arealer som kan være aktuelle for 
bysykler så er det altså ikke Clear Channel som skal kalle inn disse og finne samordnende 
løsninger. Det er byrådet som må gjøre det, og det har bystyret til og med bedt om, men det er 
altså ikke gjort. Det blir ikke i orden før det blir gjort.  
 
Jeg tror kanskje kommuneadvokaten ville rådet byrådet til ikke å kjøpe en uregulert tomt i 
Spania hvis han hadde blitt spurt, men han ble ikke spurt. Jeg tror kanskje vi hadde hatt et 
billettsystem på plass nå 5 år etter at det skulle vært på plass dersom byrådet hadde gjort som 
bystyret ba om og kjøpt et velprøvd og velfungerende system. Vi sliter med det ennå. Det er 
slike ting vi skal lære av, og særlig når det gjentar seg, og byrådet selv har organisert seg slik 
at det blir stadig mer uklart hvilke byråder som har ansvaret for hva. De fleste i byrådet må nå 
møte i de fleste komiteer.  
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På ett av møtene i finanskomiteen forleden var det 6 byråder som hadde saker som egentlig 
skulle møtt. Dette vil bryte sammen før eller senere. Det er opp til byrådet å organisere sitt 
eget arbeid, men fra bystyrets talerstol kan det allikevel ikke være forbudt å si at dette er i ferd 
med å bli meget uoversiktlig, tungvint og utrolig ubyråkratisk, og følgelig hemmende også for 
bystyrets arbeid.  
 
Jeg har holdt meg unna politiske problemstillinger i dette innlegget. Konsentrert meg om 
organisering, styringsmetoder og gjennomføringsevne. Her er forbedringspotensialet for tiden 
enormt, så enormt at det kanskje ikke hadde vært så dumt med et nytt byråd. Det er et politisk 
spørsmål.     
 
 
Ordføreren: Det er ordførerens oppgave å oppklare misforståelser når det blir sagt at byrådet 
driver ubyråkratisk, så antar jeg at det var en misforståelse.   
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Til det siste. Jeg kan ikke skjønne at det var misforståelse.  
 
A skriver i en merknad til byrådets årsberetning: ”Disse medlemmer mener dette i sum gjør 
Oslo til en unødvendig dårlig arbeidsgiver”.  
 
Jeg regner ned at representanten Gerhardsen har registrert at Oslo kommune er den eneste 
kommunen i landet som de siste 2 ukene har hatt en tariffavtale med arbeidstakerne. I det A-
dominerte KS med 179 A-ordførere har det i to uker vært konflikt med de ansatte.  
 
Lederen i Fagforbundet i Oslo, Mari Sanden, som Gerhardsen sikkert kjenner godt beskrev i 
Aftenposten i går situasjonen slik: 
 
 ”Oppgjøret i Oslo er en oppskrift til enighet, fordi man gjennom en god og konstruktiv tone 
sikret en balanse hvor alle parter fikk gjennomslag. Oslo kommune fortjener ros for å få til det 
KS ikke var i nærheten av. Hadde Oslo kommune opptrådt som KS ville vi vært i streik i Oslo 
kommune”.  
 
Er representanten Gerhardsen uenig med Fagforbundet, eller er det tenkelig at det Mari 
Sanden skriver er uttrykk for at Oslo kommune er en god arbeidsgiver og ikke en unødvendig 
dårlig en, slik A fastslår? 
 
 
Rune Gerhardsen (A): Jeg vil tale vel om Oslos håndtering av lønnsoppgjøret. Vi har hatt 
stor glede og nytte gjennom mange år at Oslo har vært et eget tariffområde. Det har vært 
enighet om det, har ikke vært stor politisk strid i dette bystyret om det. Vi ser altså nå 
resultatet av det, og det er altså en evne denne byen har og som byen utnytter. 
 
Så ser ikke jeg noen poeng å legge meg opp i andres inntektsoppgjør. Vi har brukbare 
tradisjoner for å holde oss unna det. Mens de pågår kan vi karakterisere dem etterpå. Vi 
konstaterer at det er en konflikt i kommune-Norge som dessverre ikke er dominert av A. Vi 
har ikke så mange i dette KS-systemet, vi har mange ordførere, men vi har ikke så veldig 
mange i det styret, vi har som dessverre H har gjort i Oslo byttet de bort for å sikre seg ett 
eller annet. Så jeg har for så vidt ikke noe behov for å gå inn på det, men jeg vil slutte meg til 
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det Lae Solberg sier om Oslos evne til å håndtere sine lønnsspørsmål. Så finnes det andre 
saker, arbeidsgiversaker, som rettferdiggjør den merknaden vi har laget. 
 
 
Christin Krohn (H): Hadde det ikke vært for den omorganiseringen som har vært gjennom 
de H-styrte byrådene med en bestiller/utfører modell så hadde det ikke vært sikkert at 
representanten Gerhardsen hadde visst hvem som hadde forvaltet Frognerparken i det hele 
tatt. Nå er det i hvert fall mulig å finne ut.  
 
Da er det ikke sikkert at det hadde vært mulig å plukke opp telefonen og ringt 0280 som bare 
hadde satt deg over til hvem det nå er, hva man skal spørre om og få utbedret noe i 
Frognerparken. De finner i hvert fall veldig godt frem, og jeg synes det er et flott 
telefonnummer man kan ringe dersom man ikke helt vet hvor man skal.  
 
Ofte er det lurt med å begynne å se på seg selv litt i stedet for å organisere og kritisere 
hvordan andre har organisert seg. Kanskje er det bystyret som skal se på hvordan de 
organiserer vårt arbeid, om vi følger med på og er hensiktsmessig organisert i forhold til 
hvordan resten av kommunen styres. Det synes jeg i hvert fall ville vært mye lurere enn å 
kritisere hvordan de gjør det.  
 
 
Rune Gerhardsen (A): Vi styrte jo denne byen en del år, og jeg var hele tiden helt på det 
rene med hvem som hadde orden på Frognerparken. Det var ikke noe problem det. Det var før 
en begynte å splitte opp så veldig, så det var jo bare å ringe Friluftsetaten så gikk det meste i 
orden. Det var de som hadde et overordnet ansvar, og hvis det var noen andre som hadde 
tilgrensende ansvarslinjer så ordnet en det bilateralt, behøvde ikke å lage slike relasjoner 
mellom seg.  
 
Ellers er det første gang jeg hører i hvert fall fra autoriserte talerstoler at 02180 er en suksess. 
Da vi hadde byråd kom folk frem til kommunen. De visste hvem de skulle ringe. De kom 
fram tid de dem skulle snakke med til og med. Det synes jeg var en god ting. Det var ingen 
som tok opp i våre beretningsdebatter at det gikk galt. Men dette var ikke noen god ordning, 
og det er nok av de som har klager på det fortsatt.  
 
Så er ikke jeg uenig i at bystyret har nok å se på når det gjelder sitt eget arbeid, men da 
foreslår jeg at representanten Krohn tar opp det i bystyret, knyttet til bystyrets arbeid og ikke i 
en debatt om byrådets arbeide.   
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Oslo er en by i stor vekst. Det fødes mange barn i byen, stadig flere 
velger å flytte hit og stadig flere velger å bli boende. Familier som tidligere ofte flyttet ut 
mens barna var små velger nå å bli. Det er god grunn til å glede seg over at stadig flere finner 
veien hit. Det skyldes nok rett og slett at Oslo er en god by å bo i, og er fremfor noe annet sted 
i landet byen med muligheter for i hvert fall nesten alle.  
 
Det er ikke mange europeiske hovedsteder der du har et så stort mangfold med aktiviteter som 
innbyggerne kan benytte seg av. Nordmarka og fjorden gir mange muligheter til friluftsliv. 
Byen har mange og spennende arbeidsplasser, et mangfoldig kulturliv og pulserende uteliv.  
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Når fjordbyen ferdigstilles vil Oslo være en moderne storby med flotte rekreasjonsarealer, nye 
næringsarealer og boligområder. Den vil være vendt mot sjøen. Det er mange grunner til å 
ønske seg til Oslo.  
 
En by i vekst skaper store muligheter for å skape en enda bedre by, men det krever at vi har 
økonomisk handlefrihet til å gjøre de riktige valgene. Skal vi greie å legge til rette for at byen 
fungerer godt med mange flere innbyggere krever det langsiktig planlegging og et høyt 
investeringsnivå. Det hadde vi i 2009 og det må vi ha i mange år fremover. Heldigvis har Oslo 
kommune en sterk økonomi, men det er altså grunn til å være på vakt.  
 
Kommunens gjeld økte kraftig i 2009. Lånefondets eksterne lånegjeld økte fra 7 mrd. ved 
utgangen av 2008 til 15,5 ved utgangen av 2009. Det betyr at vi fremover må regne med at 
større deler av de frie inntektene benyttes til å dekke avdrag og renter. Det vil redusere 
kommunens økonomiske handlefrihet, men på den annen side på sikt vil flere innbyggere 
legge grunnlaget for økte inntekter til kommunen. Gjeldssituasjonen stiller likevel strenge 
krav til budsjettdisiplin, effektivisering og klare prioriteringer innenfor det kommunale 
tjenestetilbudet framover.  
 
Oslos innbyggere har altså ett av de beste tjenestetilbudene i landet. Osloskolene leverer jevnt 
over de beste resultatene i landet, og dette er til tross for at Oslo har en stor andel 
fremmedspråklige elever som sliter språklig, noen av dem.  
 
Systematisk kartlegging av ferdigheter i kombinasjon med høye ambisjoner på vegne av 
elevene har gjort osloskolen til en idealskole for hele landet. Osloskolen lykkes også på et 
område der norsk skole i stor grad mislykkes, nemlig med å fremme sosial mobilitet og løfte 
de svakeste elevene. Men det er ikke noen grunn til å si seg fornøyd med det. Osloskolen må 
ha som mål å hevde seg internasjonalt, særlig barn med en annen kulturell bakgrunn og et 
internasjonalt perspektiv vil gjerne mer. Osloskolen må derfor hjelpe elever i Oslo med evner 
og interesser for det til å komme inn på de beste universitetene og høgskolene i verden.  
 
Det er bra å vinne NM, men for barna og ungdommens skyld bør vi ha ambisjoner om 
topplasseringer, også i EM og VM.  
 
Oslo får mer og bedre tjenester igjen for de pengene som bevilges enn gjennomsnittet av 
landets kommuner. Vi får også mer igjen enn gjennomsnittet av storbyene.  
 
Andelen innbyggere over 70 år som mottar hjemmetjenester eller bor i institusjoner er høyere 
i Oslo enn i andre storbyer. I tillegg er det gledelig at innbyggerne ikke betaler eiendomsskatt, 
og at gebyrene innbyggerne betaler for vann, avløp og renovasjonstjenester er på et fornuftig 
nivå.  
 
Byrådets satsing på kollektivtrafikk, utskifting av gamle oljefyrer og andre gode miljøtiltak 
har ført til at byen hvert år er kandidat til flere utmerkelser innenfor miljøområdet. Vi ser 
også, og det er meget gledelig, at andelen som reiser kollektivt øker, mens biltrafikken går 
ned.  
 
Gjennom mange år har borgerlig samarbeid sikret et godt tjenestetilbud og en både 
økonomisk og økologisk forsvarlig utvikling av byen. Gode løsninger har blitt funnet i 
skjæringspunktet mellom de fire borgerlige partiene i bystyret.  
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Jeg vil også benytte anledningen til å slå et slag for målingene av resultatene av den 
kommunale tjenesteproduksjonen. Det er mye å hente på referansetesting av den enkelte 
virksomhet mot beste praksis i sammenlignbare virksomheter.  
 
Jeg mener det er viktig å lete etter bedre måter å jobbe på for at innbyggerne skal få best 
mulig tjenester igjen for hver krone vi disponerer på vegne av skattebetalerne. Bare slik kan vi 
sikre at kommunen yter gode tjenester til innbyggerne i årene fremover. Oslo skal være en 
god by å vokse opp i, arbeide i og å bli gammel i.  
 
 
Trond Jensrud (A): Hs gruppeleder tegnet et godt bilde av det som er bra i Oslo og det som 
er vellykket av byrådets virksomhet. Det er bra. Det har vi i og for seg fått godt beskrevet i 
byrådets egne årsberetninger, så jeg vil gi han muligheten til å utdype litt de sidene ved Oslo 
kommune der han mener at byrådet kunne gjort en bedre jobb.  
 
Jeg kan gi et par stikkord hvis det er vanskelig å komme på noe. Investeringer, anbud, store 
prosjekter. Bare noen stikkord for året 2009. Det kunne vært interessant å høre lederen i 
finanskomiteen gi noen råd til byrådet om hva som kanskje kan gjøres bedre i dette året.  
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Jeg synes Trond Jensruds stikkord var fornuftige stikkord når man 
skal gi oppfordringer til byrådet om hva som må forbedres. Det er helt klart at vi har gjort oss 
noen erfaringer knyttet til overskridelser, investeringsprosjekter som man kan trekke lærdom 
av. Det er helt klart at det er behov for å styrke kvalitetssikring knyttet til investeringer. Det 
tror jeg det er bred enighet om i bystyret. Men jeg vil faktisk peke på noen andre utfordringer 
som jeg mener er enda viktigere at vi tar tak i fremover.  
 
Jeg synes det er et nederlag når mange mennesker sliter med store rusproblemer, ikke greier å 
komme tilbake og føre det vi andre kaller et normalt liv. Vi må lykkes bedre med å hjelpe 
mennesker ut av rusavhengighet og inn i et normalt liv.  
 
Jeg mener at det er mange ugjorte oppgaver på miljøområdet. Selv om det går bra for 
kollektivtrafikken så har vi store utfordringer der fremover. Jeg pekte på at det ikke er noen 
grunn til å slå seg til ro med å være norgesmester i utdanning, men man må ha høyere 
ambisjoner enn det. 
 
Og så venter jeg også spent på at byrådet følger opp de ambisjonene som byrådspartiene og 
byrådet har når det gjelder å styrke valgfriheten for innbyggerne i Oslo innenfor det 
kommunale tjenestebehovet.   
 
 
Andreas Behring (SV): Om det er forbedringer eller ikke skal jeg ikke mene noe om. Men 
jeg kunne godt tenke meg å spørre representanten fra H litt om skole. Hver gang man har 
mulighet til å si noe om hva man synes er bra så sier man at man er godt fornøyd med skolen. 
Jeg bare lurer på om noen ut fra de tingene vi nå ser i årsberetningen så kan jeg godt tenke 
meg å vite om representanten synes dette er vellykket, særlig for de som sliter mest?  
 
Etter at det ble lange ventelister på PPT, altså økende at 1/3 av alle videregående elever ikke 
fullfører videregående i Oslo, at 350 elever uten lærlingeplass og at skoleresultatene eller 
lesing på ungdomsskolen er fallende. Er det det som er bautaen som skal stå igjen for H? Er 
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det tegn på at man klarer å gi folk en reel mulighet, og ulike mennesker gjennom 
utdannelsessystemet når man ser at det er de som sliter mest og der hvor det gjøres absolutt 
minst? De tallene ser verre og verre ut for hvert år.  
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Jeg er overbevist om at det er forbedringspotensiale innenfor deler av 
osloskolen. Men vi må ikke la det skygge for det store bildet, og det store bildet er at 
osloskolen gjør det svært bra.  
 
Representanten nevnte at det var ventelister på PPT. Meg bekjent er ikke det riktig. Det har 
gått ned, og vi ligger bedre an enn resten av landet. Jeg foreslår at representanten sjekker fakta 
på det området.  
 
Jeg synes vi skal rett og slett bare se på de resultatene som osloskolen kan vise til som viser at 
osloskolen sammenlignet med andre skoler i landet lykkes med å fremme sosial mobilitet og i 
større grad enn noen andre skoler greier å løfte de svakeste elevene. Det mener jeg er svært 
viktig. Det betyr ikke at vi skal slå oss til ro med det, vi må bli enda bedre på dette området. 
Jeg ser fram til at vi kan jobbe bredt politisk sammen om det. Men det er faktisk byrådet som 
gjennom langsiktig målrettet arbeid har oppnådd gode resultater for de svakeste elevene.  
 
 
Tone Tellevik Dahl (A): H liker å skryte av hvor dyktige H og F er å styre Oslo. Det er litt 
vanskelig å få øye på styringsevner når det hoper seg opp med viktige prosjekter som går over 
styr. Man kan også stille spørsmålstegn med hvilke prioriteringer byrådet gjør når det først går 
i ball.  
 
For overskridelsen på IKT er betydelig større enn merforbruket i bydelene. Men det er IKT-
sprekken som dekkes uten å mukke, mens viktige velferdstjenester i bydelene må kuttes til 
beinet. For hvis det var menneskene i Oslo som var det viktigste for byrådet så hadde man 
kanskje vurdert en styrking av bydelenes budsjetter før man reddet IKT-prosjektet som er et 
resultat av dårlig råd fra kjempedyre konsulenter.  
 
Byrådet har ett parti som vil bekjempe byråkrati, men aldri før har kommunens byråkrati vært 
så stort som etter 7 år med H/F i byråd. Ett annet parti er opptatt av å få mer igjen for 
pengene, men det ene store prosjektet etter det andre ender i pengesluk på grunn av 
manglende kontroll og styring. Hvis styringsevnene bare hadde forbedret seg 10 % så kunne 
man nullet ut underskuddene i bydelene med et pennestrøk.  
 
Ja gjennomføringsevnen, og det har vært investert mye i 2009. Investeringsetterslepet er blitt 
litt mindre, men det skyldes altså ene og alene de enorme budsjettsprekkene i Holmenkollen, 
IKT, Flexus, sykehjem i Spania eller mangel på sådan. Det reelle investeringsetterslepet er jo 
dessverre ikke redusert. Det er bare på papiret på grunn av dårlig styring. Jeg håper også Erna 
Solberg ser enda flere og bedre forbedringspotensialer enn det han nevnte i forrige innlegg.  
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Jeg er overbevist om at flere talere vil komme tilbake til muligheten 
til forbedringspotensiale i løpet av debatten. Det er sikkert, og det vil man alltid prøve å 
avdekke.  
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Ellers merker jeg meg at A stort sett viser til de samme investeringssprekkene, og det er det 
selvfølgelig god grunn til. Overskridelsene er alvorlige, og det bør følges opp av byrådet. Det 
sa jeg faktisk nå i svar til Jensrud.  
 
A må ikke glemme iveren etter å kritisere byrådet. Det Kontrollutvalget konkluderer med er at 
det gjennomgående er god budsjettdisiplin i Oslo kommunes virksomheter, men at det er 
enkelte bydeler som skiller seg ut i negativ retning. Vi kan ikke overse det til tross for at det 
har vært noen investeringsoverskridelser.  
 
Bydel Søndre Nordstrand hadde et rekordhøyt merforbruk i 2008, og det ble enda verre i 
2009. Det er viktig at det rettes opp, og da har både byrådet og bydelen et ansvar for å vurdere 
og gjennomføre tiltak som bringer balanse i aktivitet og budsjett. Det er jo en veldig spesiell 
måte å budsjettere på som jeg oppfatter at Tellevik Dahl indirekte gjør seg til talskvinne for å 
si at siden byrådet har hatt ansvar for investeringsprosjekter som har hatt overskridelse, så er 
det ikke så farlig lenger med overskridelser i bydelene. Tvert i mot det er behov for å holde 
budsjettene både når det gjelder investeringer, og det er helt avgjørende at bydelene faktisk 
greier å holde sine budsjetter.  
 
 
Khalid Mahmood (A): Det var noe overraskende at representanten Eirik Lae Solberg sier at 
det er ikke ventelister på PP-tjenesten. PP-tjenesten har ventelister, PP-tjenesten har fått 
redusert ventelister, men noe, ikke mye. Det var også en av de grunnene til at når vi behandlet 
spesialundervisningssaken nå i forrige bystyre, hvor vi da nettopp for de det er for lang 
ventetid i fraksjonen under merknad hvor vi ba om at for eksempel skole, rektorer skulle få 
lov til å treffe et vedtak om hjelp til disse barna mens de venter på en utredning hos PP-
tjenesten. 
 
En annen ting som også er å merke seg er at på disse ventelistene så er det ikke bare PP som 
sånn sett, men at vi ser at forskjellige distriktene som disse PP-tjenestene er organisert i, der 
er det for eksempel langt lavere ventelister i vest, mens det er mye høyere i de østlige 
bydelene, og de skolene som ligger på østsida.  
 
Jeg tror ikke representanten burde slå seg til ro med å si at det er ikke ventelister, det er 
fortsatt store utfordringer når det gjelder PP-tjenester.    
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Det er greit å bli sitert riktig. Jeg har ikke sagt at det ikke er 
ventelister. Jeg sa at ventelistene gikk ned. Det er det motsatte av det representanten Behring 
sa. Det er nå blitt bekreftet av A at Behring tok feil. Det går ned, selv om han mener det ikke 
går raskt nok ned, og det kan jeg godt være enig i.  
 
Det burde reduseres raskere, men det går i riktig retning. Det vil jo alltid være ventelister. Det 
viktige er at vi greier å redusere dem, og det aller viktigste er at Oslo kommune i motsetning 
til de aller fleste andre kommuner i landet greier å gi elevene sine et så godt skoletilbud at det 
gir dem bedre muligheter i livet enn de ellers ville hatt, og at det faktisk bidrar til økt sosial 
mobilitet og det faktisk bidrar til å løfte de svakeste elevene i mye større grad enn det vi ser i 
andre kommuner.  
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Kanskje A i andre kommuner kunne hatt noe å lære av hva vi får til i Oslo. Jeg er sikker på at 
representanten Mahmood kan overbringe de positive resultatene og tiltakene til sine partifeller 
andre steder.  
 
 
Svenn Kristiansen (F): Oslo er en kjempestor bedrift med en enorm mengde, etter mitt 
skjønn med KSer, foretak og ASer, så det er selvfølgelig umulig å komme inn på noen av 
dem. Derfor så har jeg startet med å henvise til Kontrollutvalgets behandling av 
årsberetningen, og derfor må det bli noen gjentakelser.  
 
Kontrollutvalget peker bl.a. på gjeldsøkning, pensjonsforpliktelser, merforbruk i bydelen og 
brudd på anskaffelser. Samtidig så viser de heldigvis til at Oslo kommune fortsatt har en sterk 
og sunn økonomi.  
 
Oslo kommune har nok en gang levert et solid regnskap, men det er grunn til å rope varsko 
fordi vi i økende grad må låne mer penger til investeringene våre. Befolkningen vokser med 
rekordfart, og vi har gjort et barnehageforlik og vi må investere i gode tjenestetilbud i samme 
takt som byen vokser.  
 
Hadde noen fortalt meg for 10 år siden at vi nå skal bygge 2 skoler og 1000 barnehageplasser 
hvert år fremover, ja for 10 år siden så hadde jeg ment at de menneskene ikke var riktig 
skrudd sammen.  
 
Ikke bare det. I fjor oppfylte vi Stortingets definisjon om full barnehagedekning ved at vi i de 
siste 4 årene hadde bygget hele 9000 barnehageplasser i Oslo. Men denne sterke 
befolkningsøkning er det ikke rart at gjelden øker, og som sagt før i dag, i fjor økte altså Oslo 
kommunes lån i markedet fra 7 til over 15 mrd. kroner. Handlingsrommet vårt blir stadig 
mindre når vi må bruke mer av de frie inntektene til avdrag og lån.  
 
I en slik situasjon er det nødvendig å tenke nytt. Da er jeg glad for at det virker nå som det er 
et flertall i bystyret som ønsker å konkurranseutsette for eksempel flere barnehager. Dette er 
et område som vi med hell kan overlate helt til de private som har driftet godt i alle år.  
 
Siste brukerundersøkelse fra Norsk Kundebarometer viser at foreldre med barn i private 
barnehager er vesentlig mer fornøyd enn de med barn i 50 barnehager, så her kan vi gjøre alle 
mer fornøyd.  
 
F ser behov for å ha sterk fokus på effektivisering og mener det er nødvendig å ha en streng 
budsjettdisiplin i en slik situasjon. Dette må vi ha i alle ledd fra bydeler til etater, til byråd og 
bystyre.  
 
De fleste bydeler har god budsjettdisiplin. Dessverre er det i de bydelene som bruker for mye 
som vi hører mest om.  
 
Jeg er ikke så sikker på om det er lurt at vi skjeller ut enkelte bydeler hele tiden. Jeg er ikke 
sikker på om det blir noe bedre da. Vi må heller prøve å hjelpe dem.  
 
Oslo kommune investerte i fjor for rekordhøye 7,8 mrd. kroner. Etterslepet i investeringene er 
gått noe ned, men det er fremdeles et stort investeringsetterslep og det er ikke bra at vi ikke 
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får gjort alt det vi planlegger, spesielt synes jeg, innenfor Omsorg+. Men nå løser det seg også 
med flere prosjekter.  
 
Samtidig så er altså Oslo kommune et meget ambisiøst investeringsnivå, så kanskje det er det 
høye nivå vi har lagt oss på måtte justeres noe ned. Slik vi ser det i budsjettsaken hvor 
investeringene i Omsorg+ og Undervisningsbygg nå flytter utover i perioden.  
 
Det hadde også hjulpet oss dersom Regjeringen hadde åpnet for at private kunne dratt nytte av 
husbankstilskuddet. Da kunne vi ha dratt i gang flere Omsorg + prosjektet i OPS-regi, men 
dette her blir altså effektivt stoppet av Regjeringen.  
 
Det høye investeringsnivå gjør også at vi får mange flere kommunalt ansatte som vi får 
pensjonsforpliktelser til. Kort sagt, jeg er noe bekymret for de økende pensjonsforpliktelsene. 
Jeg tror dessverre at dette tema kommer til å bli mer sentralt i årene som kommer. 
Pensjonsordningen til Oslo kommune er blant landets beste, og det er bra. Men det betyr også 
at den er svært kostbar.  
 
Til slutt vil jeg si gratulerer til Oslo. Vi har nå fått et flunkende nytt anlegg i Holmenkollen, 
selv om det ble dyrt så ble det virkelig flott. Sammen med Midtstubakken og de nye 
skiløypene har vi fått helt andre vilkår for skiidretten. Alt i alt er jeg av den mening at Oslo 
blir drevet godt i 2009, selv om det alltid kan bli bedre. Jeg er glad for at det hele tiden vil bli 
arbeidet for å bli bedre og bedre.  
 
 
Karima Abd-Daif (A): F vil avvikle all kommunal egenproduksjon av tjenestene. Dette betyr 
i praksis politikk at F ikke ønsker at Oslo kommune skal eie eller drive noe som helst, med 
andre ord ansvaret for alle velferdstilbud vil de helst skyve over på private leverandører for at 
de selv skal slippe å ta ansvar.  
 
Det er store avvik mellom målte resultater om hva som er levert de siste årene, løfter og den 
politiske plattformen. Hvordan ser F på kvaliteten i velferdstilbudet i Oslo de siste årene? Jeg 
vil bare fokusere på et annet område.  
 
F har lovet at alle dobbeltrom vil være avviklet i løpet av 2008. Etter 7 år har ikke F innfridd 
løftet om enerom til alle på Oslos sykehjem. Jeg spør Svenn Kristiansen, når blir dobbeltrom 
historie i Oslos sykehjem?  
 
 
Svenn Kristiansen (F): Det siste først. Jeg beklager at ikke alle har fått enkeltrom, men det er 
et arbeid i gang som stadig pågår og stadig flere får også enkeltrom. Så jeg er glad for det. 
Dette er noe av etterslepet, så det er bare å si jeg skulle ønske det ikke var sånn, men sånn er 
det altså.  
 
Når det gjelder den privatiseringen så er jeg veldig glad for at jeg står for en ting. Jeg mener at 
ikke bystyret eller F frasier seg ansvaret for driften, men at vi kan sette det ut til mye mer  
private og la ting gjøres av private. Det er jeg hellig overbevist om kunne gjort Oslo 
kommune til en kommune hvor vi kunne drive ganske mye billigere enn det vi gjør i dag. 
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Balwinder Kaur (SV): Jeg takker først for at det er sørget for vann og kaffe for oss 
medlemmer ved møtets start.  
 
I bakvendt land der kan som kjent alt gå an, og der er like tullette og tøysete alle mann. Dette 
har lenge bare vært en morsom barnesang, men nå synes jeg det begynner å ligne en god 
beskrivelse av Oslo byråds politiske håndtering av en rekke saker det siste året.  
 
Eksemplene er mange, blant dem sykehjemsprosjektet i Spania. Jeg stiller ikke spørsmål ved 
intensjonene eller formålet bak dette prosjektet, men den politiske prosessen ved realisering 
av prosjektet, og det politiske ansvaret da ting gikk galt. Hvor galt, ja vi snakker om et hav i 
underkant av 50 mill. kroner. Uansett hvordan vi snur og vrir på det så er dette et hårreisende 
stort økonomisk tap som ikke kan forsvares på noen måte. Det er mange gode formål som 
desperat trenger penger for å kunne realiseres. Det er ikke lite godt man kunne ha gjort for 50 
mill. kroner.  
 
Det som gjør det hele enda verre er at de ansvarlige politikerne ikke har vilje til å ta ansvar for 
skandalen. Er det rart at man på gata tror vi lever i bakvendtland? Byråd Listhaug har 
understreket gjentatte ganger at det grunner hennes politiske engasjement for å få på plass 
sykehjemmet. Så fulgte hun nøye med på utviklingen, men ingen ting tyder på at hun stilte 
kritiske spørsmål om kostnadsutviklingen. På den ene siden understreket hun gjentatte ganger 
hvor viktig sykehjemsprosjektet i Spania var, og at hun derfor fulgte ekstra nøye med, men på 
den annen side var det først 3 år etter at prosjektet ble igangsatt i 2005 at byråd Listhaug viste 
interesse for kostnadsutvikling.  
 
 
Ordføreren: Nå må vi gi oss for vi er på replikk på 1 minutt.  
 
 
Balwinder Kaur (SV): Bare en linje.  
 
I tillegg har jeg merket meg hvordan byråden gjentatte ganger har understreket skillet mellom 
bestiller og utbygger. På den måten synes å fraskrive seg ansvaret, men det overordnede 
politiske ansvaret i denne saken ligger hos byrådet.   
 
 
Svenn Kristiansen (F): Jeg blir litt forundret noen ganger, for jeg er jo veldig glad for at vi 
har sånn replikkordskifte og at opposisjonen kan bruke det, men når de kommer igjen 40 
ganger med Spaniautbyggingen som vi har hatt en kjempedebatt om, så da er svaret mitt å 
henvise til mitt innlegg i den debatten hvor vi virkelig tok selvkritikk. Så det synes jeg ikke vi 
skal sløse bort i tid nå.  
 
Det som kom igjen her før i dag også er de fire tingene som vi har alle sammen i bystyret og 
byrådet. Det er Holmenkollen, Spania, Flexus og IKT. Det er jeg ganske lei, for det har vi hatt 
svære debatter og høringer om. Alle de fire tingene. Så finn på noe nytt å klage på, for jeg tror 
det er for lite.  
 
 
Andreas Halse (A): Jeg tror både jeg og resten av byens innbyggere gjerne skulle hatt noe 
nytt å klage på.  
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Det kom ut litt feil, hører jeg. Jeg skal legge bort det jeg egentlig hadde forberedt meg på, for 
jeg synes det var veldig interessant det Svenn Kristiansen sa om investeringene og økning av 
gjelda som vi ser. Jeg synes det var veldig mye interessante tanker der.  
 
Jeg har et par ting jeg har lyst til å utfordre han på, for han sier at vi har et veldig ambisiøst 
investeringsnivå hvor vi må skyve ting utover. Da ønsker jeg at han skal presisere hva er det 
nå F ønsker at man skal skyve utover av investeringene. For de investeringene vi foretar nå er 
viktige investeringer for at vi skal møte det behovet vi har, bl.a. innenfor skole og 
barnehagesektoren. Det kan være interessant om F presiserer det.  
 
I tillegg så sier han at pensjonsforpliktelsene er dyre. Det kunne være interessant å vite om Fs 
gruppeleder prøver nå å signalisere at han og partiet ønsker en reforhandling eller omdannelse 
av pensjonsforpliktelsene som Oslo kommune har?  
 
 
Svenn Kristiansen (F): Det siste først. Det vil jeg absolutt ikke, for jeg er en del av det. Jeg 
er veldig fornøyd.  
 
Til det første. Jeg kan ikke svare her på hvilke konkrete prosjekter som vi må skyve fremover. 
Det som jeg sa i mitt innlegg var at jeg syntes det var leit at vi ikke greide å gjennomføre det 
det var avsatt investeringer til. Grunnen til det er jo at vi mangler regulering på en masse 
forklaringer. Men hvilke konkrete prosjekter? Det som er helt sikkert, skole kan vi altså ikke 
skyve på for unga skal begynne på skolen og går på skoler. Det må vi ha nok av.  
 
Samme med barnehageplasser som er en prioritert oppgave for dette byrådet. Det er jeg glad 
for. Og så kommer Omsorg+. Det kan jo hende at noen av dem blir skjøvet på, men jeg kan 
ikke si her hvilke konkrete prosjekter som blir skjøvet på. At det må skyves på noe, det vet vi 
og det er beklagelig, men sånn er det.  
 
 
Marianne Borgen (SV): Det er mye som er bra i byen vår, og de fleste trives og har det 
ganske bra. Dette synliggjøres ved at Oslo kommune de siste årene har hatt en 
befolkningsvekst som er den største i byens historie med en økning på nesten 15.000 nye 
innbyggere hvert år. Det stilles jo selvfølgelig store krav til kommunens tjenestetilbud både 
når det gjelder barnhager, skoler, helse- og velferdstjenester.  
 
Oslo er en levende by som er mangfoldig og spennende og gir mange muligheter for et rikt 
kulturliv og gode rekreasjonsmuligheter. Men alle har ikke samme muligheter til å delta.  
 
Oslo er fortsatt en sterk del by der det er store sosiale forskjeller og store 
fattigdomsproblemer. Oslo er den kommunen i landet som har flest fattige barn. Hele 12.000 
barn i Oslo lever under EUs fattigdomsgrense, og i noen bydeler utgjør de fattige barna godt 
over 20 % av alle barn.  
 
10.000 av de fattige barna har minoritetsbakgrunn. SV savner i byrådets politikk en mer aktiv 
satsing på å redusere de store klasseforskjellene i byen, og de store ulikheter i levealder og 
levekår.  
 
Det er urovekkende at byens sosialbyråd har uttalt at hun ikke vil gjøre noe med de store 
forskjellene. SV er uenig med sosialbyråden. SV er bekymret for de økende forskjellene og 
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den urettferdighet dette skaper for våre innbyggere. En urettferdighet som også hindrer 
integrering og fører til at fattigdom og ulikhet går i arv.  
 
SV er også bekymret for og kritisk til byrådets manglende satsing på å bidra til å utvikle en 
mer sosial boligpolitikk.  Byrådets grunnleggende ideologi om at markedet kan styre viser seg 
å være feilslått når en ser på de mange innbyggere i Oslo som sliter i et vanskelig 
boligmarked. Det er et behov for bedre og flere kommunale boliger.  
 
Når byrådet i 2009 solgte unna mange boliger uten tilsvarende oppkjøp i andre deler av byen, 
så vitner det om et byråd som lever opp til sosialbyrådens ”la alle seile i sin egen sjø-
politikk”. Et byråd som ikke tar boligproblemene på alvor.  
 
Det er også stor bomiljøutfordringer i de kommunale boligene. Der f.eks. barn forteller at de 
ikke tør å gå hjem alene, eller at de ikke tør å åpne døra hjemme hos seg selv. Dette er 
problemer som de i årevis har vært rapportert om, men som byrådet ikke tar grep for å ordne 
opp i.  
 
Parallelt ser vi at det er et vedlikeholdsetterslep for de kommunale boligmassene på 700 mill. 
kroner. Vi er også bekymret for at mange unge i denne byen ikke får de mulighetene de 
fortjener. Når 1/3 ikke fullfører videregående skole, og 350 elever er uten lærlingeplass og 
andel som starter yrkesfag går kraftig ned, så er dette signaler om en skolepolitikk som skaper 
mange tapere.  
 
SV ser også et byråd som er lite innovative og lite aktive på flere områder. Vi ser et byråd 
som ikke greier å gjennomføre det bystyret forventer. Skoler blir ikke bygget, prosjekter blir 
skjøvet fremover i tid, sykkelveier blir ikke bygget, ingen utvidelse av bysykkeltilbudet. Det 
er over 4 mrd. i vedlikeholdsetterslep i kollektivtransporten, og 1 av 3 T-baneavganger er 
forsinket i 2009.  
 
Det er 3. året byrådet ikke klarer å legge ut en skjøteledning til skipene i havna så de kan skru 
av motoren når de ligger til kai.  
 
SV ser et byråd uten styringsevne, og vi ser også et byråd uten budsjettkontroll. Med 
utgangspunkt i 2009 så er det flere mål som de har satt seg og som de ikke har greid. Jeg 
skjønner godt at representanten fra F synes det er ubehagelig at vi drar fram Holmenkollen, 
Altea og Flexusrotet, men jeg minner om at det er faktisk beretningsdebatten for 2009 vi 
holder på med, så det er helt naturlig at disse sakene kommer opp.  
 
I tillegg til disse så har jo Kommunerevisjonen og Kontrollutvalget også avdekket betydelige 
feil og mangler i anskaffelser og oppfølging av vedtatte rutiner og regelverk. Kommunen har 
også betydelig investeringsetterslep i forhold til bystyrets vedtatte planer for hele 5,5 mrd. 
kroner når det gjelder skoler, barnehager, omsorgsboliger og lignende. Dette vitner om et 
byråd som sliter, og som har problemer med å gjennomføre de mål både byrådet selv og 
bystyret har satt seg. Oslos innbyggere fortjener egentlig litt bedre.  
 
SV vil også avslutningsvis også gi en honnør til de mange av kommunens ansatte. Oslo er en 
av Norges største arbeidsgivere, og det gis mye bra innsats og jobbing fra de ansattes side. Vi 
har også et byråd parallelt med det som har sterk tro på privatisering, og stadig uttrykker 
private løsninger at det er å foretrekke framfor offentlige løsninger. Det må og er en 
belastning for mange av våre kommunalt ansatte. Det beklager vi.  
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Helt til slutt så har jeg lyst til å si at SV hadde ønsket et byråd der det ble satset mer på 
fornyelse og utvikling innenfor offentlig sektor, og der kommunens egne ansatte fikk 
muligheter til å utvikle tjenestene i tråd med nye forventninger og nye behov langt utover det 
som i dag legges til rette for.    
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Til tross for stor politisk uenighet har jeg alltid hatt sans for 
Marianne Borgen sin måte å argumentere på. Men i dette tilfellet så må jeg si jeg er svært 
forundret.  
 
Sa virkelig representanten Borgen at sosialbyråden har uttalt at alle skal seile sin egen sjø? 
Hvis det var det hun sa så må jeg be henne dokumentere det. Så vidt meg bekjent har jeg ikke 
sett noen slike uttalelser. Tvert imot er det stikk i strid med den politikken sosialbyråden har 
lagt vekt på å føre fra den dagen hun tiltrådte. Så dette må jeg faktisk få bekreftet at hun har 
sagt, eller det Marianne Borgen påstår at hun har sagt og i tilfelle hvor en sånn uttalelse 
har blitt avgitt. 
 
 
Marianne Borgen (SV): Når jeg sa at sosialbyråden mente at alle skulle seile sin egen sjø så 
var det en tolkning av et intervju som har vært med sosialbyråden. Det var ikke ment som et 
direkte sitat, men når sosialbyråden i tiltredelsesintervjuet sitt sa at hun ikke hadde sosial 
ulikhet, klasseforskjeller som en av sine store saker når hun tiltrådte så er det omtrent det 
samme som å si at man ikke er bekymret for økende ulikheter og fattigdomsproblemer i denne 
byen. Det var altså ikke et sitat, så jeg beklager dersom det blir oppfattet slik. 
 
 
Hermann Kopp (H): Jeg reagerer på representanten Borgens svartmaling av denne byen. Det 
er ren og skjær svartmaling hun driver med. Dette er en by som er god å leve i. Og så får vi 
noen oppstøt om hvor forferdelig det er å leve her.  
 
Hun sier at iflg. representanten Borgen så virker det som om det ikke bygges boliger her. Det 
bygges ikke sykkelveier her. Byutviklingskomiteen var i Wien på en komitereise. Der var 
vesentlig av boligene sosiale boliger, vesentlig av byens befolkning var sosiale klienter. Det 
virker nærmest som at det var slik tilstand hvor sosialistene har vært ved makten fra 1920-
årene. Det er slik tilstand Marianne Borgen ønsker seg også i Oslo.  
 
Jeg vil gjerne at hun dokumenterer en del av de påstandene som hun fremsatte.   
 
 
Tone Tellevik Dahl (A): Kopp kom med en påstand hvor han sa at flertallet av Wiens 
innbyggere var sosialklienter. Det er jo ikke riktig. De bor i kommunale boliger. De mottar 
altså ikke sosialhjelp. Det er en stor forskjell.  
 
 
Marianne Borgen (SV): Dersom representanten hadde lyttet så ville han hørt at jeg startet 
mitt innlegg med å si at Oslo er en fantastisk by, og der de fleste av Oslos innbyggere har det 
veldig bra. Det er også en av grunnene til at det er veldig mange flere enn vi som bor her i dag 
som ønsker å flytte inn til denne byen.  
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Men det jeg la vekt på i mitt innlegg var de mange av Oslos innbyggere som av forskjellige 
grunner ikke har muligheter for å delta og for å ta del i byens mangfold og rikdom. Derfor så 
hadde jeg i mitt innlegg et fokus på fattigdom, ulikhet og forskjeller som faktisk også for dette 
bystyret burde være et demokratiproblem.  
 
Når det gjelder å måtte dokumentere hva man da ikke får til så vil jeg bare benytte denne 
korte tiden til å si at la oss se på sykkelveiene. Det ble altså i 2009 ikke bygget en meter 
sykkelvei, ikke en eneste meter, ikke 1 cm engang.  
 
Jeg som sykler hver dag i denne byen vet hvor vanskelig det er for syklister, og jeg vet hva 
bystyret har satt av mål. Byrådet greide av forskjellige grunner, som det ble orientert om på 
forrige bystyremøte, bl.a. har altså ikke greid det. Det er i hvert fall ett eksempel på et område 
som mange i denne byen er opptatt av, og hvor byrådet ikke har greid å oppfylle verken sine 
egne eller bystyrets målsettinger.  
 
 
Ordføreren: Ordføreren har et problem, for nå er det to fra F som har tegnet seg. Vi begynner 
å gå utover tiden på replikkordskifte. Der var det en som trakk seg. 
 
 
Ola Kvisgaard (H): Det er representanten Borgens påstander om skolen som får meg til å ta 
ordet.  
 
Frafallet i yrkesopplæringen er stort og det er for stort, og det er like stort i Oslo som i resten 
av landet. Dette er ett av de områdene vi jobber videre med, og hvor det ligger en konkret sak 
i bystyrekomiteen om dette.  
 
Så sier hun at frafallet er for stort i osloskolen. Ja, det er for stort. Men hvis hun leser 
Utdanningsetatens årsberetning så vil hun faktisk se at frafallet har gått ned fra 4,6 % i fjor til 
3,1 % i år. Det må da i hvert fall være en veldig god start.  
 
Men det som virkelig opprører meg i hennes innlegg er når hun snakker om sosial mobilitet. 
Vi vet at utdannelse er en viktig nøkkel for sosial mobilitet og for integrering. Undersøkelser 
på nasjonale prøver har slått fast følgende, jeg siterer fra Kommunal Rapport fra desember i 
fjor: ”Det er bare i Oslo at skoleprestasjonene er høyere også etter at vi har korrigert 
foreldrenes utdanningsnivå”, sier Nilsen. Så, altså Oslo er den eneste skolen i landet som 
bidrar til sosial mobilitet, og hvor vi virkelig lykkes i sosial integrering og sosial mobilitet 
gjennom utdanningssystemet vårt.   
 
 
Marianne Borgen (SV): Skolepolitikken i Oslo er i stor grad et resultat av et samlet bystyre.  
Store deler av det som er gjort i osloskolen når det gjelder individuell tilpasset undervisning 
og når det gjelder leksehjelp, når det gjelder sommerskoler og sånne type ting er det mange av 
oss gjennom mange år har arbeidet for.  
 
Jeg er glad for, og jeg er også stolt av at Oslo har gode resultater på en del områder, og at også 
frafallet har gått noe ned. Men så lenge vi har et så stort frafall vi har så er det en utfordring 
som SV og jeg regner med resten av bystyret også vil være opptatt av i tida som kommer.  
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Det er slik at skolen, også osloskolen, selv om vi har fått noen bedre resultater enn andre 
kommuner, det er fortsatt sånn at skolen i stor grad også reproduserer sosial ulikhet. Så er vi 
blitt litt bedre på noe, men vi har altså store utfordringer, ikke minst i denne byen som har 
store sosiale forskjeller. Jeg mener at vi bør fortsatt jobbe for å få til en enda bedre skole der 
vi har bedre tilbud når det gjelder individuell tilpasset undervisning.  
 
Jeg er glad for at det er mange elever i osloskolen som klarer seg veldig bra på tross av at de 
tradisjonelt da har foreldre med lav utdanning og foreldre som kanskje ikke greier å følge dem 
opp så godt, så jeg synes også mye av det som dette byrådet har gjort når det gjelder skole 
med støtte fra bystyret har fått gode resultater. Men vi har fortsatt store utfordringer, og det 
må vi orke å snakke om, selv om det er en beretningsdebatt.  
 
 
Terje Lauritzen (F): SV klager på at det mange som lever under fattigdomsgrensen, og SV 
klager også på at det er for dårlig integrering. Men da må jeg si at de har sannelig frekkhetens 
nådegave. Det er jo SV og A som har ansvaret for den uansvarlige innvandringspolitikken vi i 
dag har i dagens Norge, og som vi jo alle kan se ikke er bærekraftig.  
 
De fleste ikke-vestlige innvandrere kommer jo nettopp til Oslo, og i F så lurer vi på hvordan 
vi skal kunne klare å få til en god integrering når innvandringen øker i en slik voldsom takt 
som vi ser i dag. Det er jo deres egen politikk som gjør disse problemene så å si uløselige.   
 
 
Marianne Borgen (SV): Nå skal ikke jeg reise en svær innvandrings- og flyktningdebatt, 
men jeg har lyst til å si, minne representanten om at av de 12.000 fattige barna vi har i Oslo så 
er det 10.000 barn med minoritetsbakgrunn. De barna har altså ikke bedt om å komme til 
Oslo, de har ikke engang bedt om å komme til Norge. De bor her. Det er Oslo kommunes 
ansvar å sørge for at de får en levekårssituasjon og en utdanningssituasjon som er bra for dem. 
 
Så vi har altså et ansvar for alle våre innbyggere i Oslo uansett hvilken etnisk tilhørighet de 
har. Det gjelder både barn og voksne.   
 
 
Ola Elvestuen (V): Først et lite hjertesukk. Det er vanskelig å skulle snakke om hele byens 
årsberetning for 2009 i løpet av 5 minutter for et parti. Jeg tror kanskje, nå har vi hatt denne 
formen for debatten i noen år. Jeg tror kanskje vi bør vurdere å ha mer tema også i 
årsberetningene i årene framover. Det er mange ting innenfor byens virksomhet som burde ha 
vært diskutert og debattert i bystyret som med denne formen blir veldig overfladisk.  
 
Men med byens situasjon 2009 så tror jeg det er viktig å huske på at Oslo har en unik 
situasjon i Europeisk sammenheng. På mange måter er 2009 det året hvor krisen ikke kom. 
Det er en verdensdel hvor det er betydelig krise i hele Europa, men i Oslo så går det som 
vanlig.  
 
Vi var gode til å bruke de krisepengene som kom fra staten. Det er vi glade for. Her er det 
mange ting som ble gjort som vi ellers ikke ville kunne få til. Men den underliggende 
problemstillingen også i Oslo er det samme som det har vært for andre byer i Europa. Det vil 
si at vi er en by i vekst, gjeldsgraden øker dramatisk, og det er også som Svenn Kristiansen 
påpeker, at pensjonsforpliktelsene blir også over tid vanskelig å håndtere. Så de 
underliggende problemstillingene ligger der helt klart for Oslo, og vi er nødt til å gjøre noe for 
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ikke å havne i en vanskelig situasjon i årene framover. Dersom vi nå, for det er jo poenget, 
krisen er jo ikke over dersom vi får lavere skattenedgang og vi får en vanskeligere økonomisk 
situasjon. 
 
Så, ordfører. Det er mange ting i en storby, store prosjekter som går bra. Vi har fjordbyen som 
skrider fremover i 2009, så var det avgjørelsen om Munch og Deichmann som er avgjørende.  
 
Jeg vil også påpeke en annen side ved fjordbyen, og det er nemlig utviklingen på Filipstad 
hvor heller ikke i 2009 så klarte man fra byrådets side å ta de nødvendige avgjørelser som gjør 
at man kommer i gang med den praktiske utbyggingen. Dette er også en del av byens 
næringspolitikk hvor vi trenger å bli flinkere. Dette er også en del av vår politikk for å legge 
til rette for at vi får en nødvendig aktivitet.  
 
Fra Vs side er vi veldig glad for utviklingen i Oslos kollektivtrafikk. Det har krevet mye tid 
og et systematisk arbeid gjennom 10 år. Vi bruker, og brukte i 2009 ca. 1,3 mrd. kroner til 
støtte og drift av kollektivtrafikken i Oslo. Sammen med Akershus bruker Oslo mer til drift og 
kollektivtrafikk enn det staten bruker på hele NSB. Det forklarer mye om hvorfor vårt system 
fungerer, mens det som jo er et problem for Oslo er at jernbanesystemet ikke fungerer. Det 
krever en helt annen innsats fra statlig hold, eller kanskje at vi kunne få et større ansvar.  
 
Men så legger vi også merke til det samme som Marianne Borgen tok opp, at når en kommer 
til sykkelstier hvor vi har et problem så er det ikke innlagt noe i 2009. Det er altså for dårlig, 
og det tyder på, og det er mange forklaringsgrunner til det. Men det som ligger i bunn er at det 
er en for dårlig langsiktig planlegging som gjør at prosjektene rulles ut systematisk år for år. 
Her må det komme en endring i 2010.  
 
Klimapolitikk. Vi driver systematisk utskiftning av oljefyrer i Oslo. At dette nå skjer i den 
kommunale boligmassen er V veldig glad for. Samtidig så har vi 16 000 private oljefyrer i 
Oslo. Her må det gjøres flere initiativ for også å kunne påvirke den utskiftningen. Selv om det 
gjøres mye i byen, nå sist ble det åpent i forhold til ladestasjoner for elbiler. Det går sin gang.  
 
De totale klimagassutslippene holder seg omtrent som før. Det må være et helt annet 
innsatsnivå til i årene fremover for at vi skal nå byens ambisiøse mål.  
 
Så må vi nevne Holmenkollen, Spania, Flexus og IKT, nettopp for dette er så store 
overskridelser som har stor økonomisk betydning for byen. Vi er nødt til å lære av de 
problemene innenfor hvert av de områdene for å unngå at det skjer igjen.  
 
I 2009 så er det spesielt Holmenkollen som jo ble unødig, det er ikke totalprisen som sådan, 
men den ble unødig fordyrende på grunn av dårlig organisering i begynnelsen av prosjektet.  
Kanskje mest sjokkerende i høringen er at den kostnadsanslaget som bystyret fikk seg forelagt 
ble utredet i løpet av 3 dager. Sånn kan vi ikke drive de store prosjektene i årene fremover.  
 
Så går tiden ut. Jeg har tenkt å ta et tema 2009. Se på byens mest utslåtte befolkning, for en 
skal huske på at man skal ikke bare snakke om det som faktisk skjer, også der det er stillstand, 
men innenfor rusomsorgen så registrerer jeg at for de rusavhengige så fortsetter det stort sett 
som før, selv om vi i Oslo kommer med våre enkelttiltak. Vi har et sprøyterom, vi gjør mye 
mer på lavterskeltilbud. Når det gjelder den overordnede politikken så er det ingen endring. 
Der må også staten ta et betydelig ansvar. 
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Ordføreren: Det er noen som har tegnet seg til replikk.  
 
 
Tone Tellevik Dahl (A): V skryter ofte av at dere bruker så mye på kollektivtrafikk, og det er 
også A glad for. Hver gang det er budsjettforlik så står V fram og skryter over hvor mye de 
har fått til. Men når vi ser på årsregnskapene så ser vi ganske spesielle mindreforbruk i 
samferdselsetaten, grunnskole, videregående skole, kulturetaten. Alle de stedene hvor V har 
liksom vunnet påplussinger i budsjettet der er det tilsvarende nå mindreforbruk. Så egentlig 
kan vi vel ikke si at V har fått noe igjen for å sitte å forhandle med byrådspartiene, fordi 
pengene er ikke brukt i 2009. 
 
Så lurer jeg også på hva som skal til for V før de ønsker å felle byrådet. Det kan vi og for seg 
ta på tomannshånd, men vi hører jo også her i dag at V kritiserer både styring og 
gjennomføringsfart. De kritiserer lave miljøambisjoner, men de sier hver gang de håper at det 
blir bedre, men hvor lenge påla V at det ikke går bedre, er dere liksom bundet til masten eller 
klarer dere også å vurdere om noen feil som byrådet gjør er for store til at dere også skal 
klebes til de feilene?   
 
 
Ola Elvestuen (V): Nå er det nok grunnleggende forskjell på V og A. At A er fornøyd med at 
man får vedtak, de formelle vedtakene og gjerne også budsjettvedtakene. I V er vi fornøyd når 
vi får de konkrete gjennomførte resultatene.  
 
Ser vi på utviklingen i Oslo de siste 10 årene så er det ingen tvil om at den påvirkningen og 
den betydningen om posisjonen V har hatt har ført til helt konkrete bedringer for byens 
befolkning.  
 
Kollektivtrafikken er opplagt. Det handler både om de pengesummene, men det handler om 5 
minutters ruter, det handler om nye T-banevogner, det handler om 5-minutters ruter på 
busstrafikken etc. På skole handler det om systematisk videreutdanning av lærere som er 
konkrete i forhold til V.  
 
Når det gjelder kulturaktivitetene i byen så skal man se på den aktiviteten og den mengden av 
det som pågår i byen i løpet av disse 10 årene, så er det definitivt resultat av våre 
budsjettforlik, og hva vi har påvirket helt konkret.  
 
Jeg tror ikke det er mulig å si at her er det ingen betydning. Snarere tvert imot så går jeg på de 
hovedprioriteringene som byen jobber etter så er det nettopp Vs prioriteringer som etterfølges.  
 
Når det er bystyrets forhold til byrådet så er vårt forhold at det handler om fra sak til sak, og 
det kommer helt an på det byrådet selv gjør, hvorvidt man sitter eller ikke sitter. Det er Vs 
forhold, vi fører en ren V-linje og byrådet forholder vi oss til fra sak til sak.  
 
 
Heidi Rømming (SV): Ikke uventet så er jeg også inne på dette sporet når det gjelder Vs 
støtte til byrådet. Vs representanter begrunner alltid sin støtte til mindretallsbyrådet fra H og F 
med at V får større deler av sin politikk gjennomført.  
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Etter representanten Elvestuens innlegg må jeg undres om V kanskje er i ferd med å endre 
holdning. En gjennomgang av fjorårets saker viser at V svært ofte stemmer sammen med 
opposisjonen i mange enkeltsaker. Ett område som har stor betydning som ikke 
representanten Elvestuen nevnte er spørsmålet om kommunale boliger.  
V mener, hvis man skal sitere programmet deres at det ikke må selges flere boliger enn det 
kjøpes eller leies inn, står det der. Mener V at også på dette punktet får man større 
gjennomslag ved å støtte H og F, altså når det gjelder kommunale boliger?   
 
 
Ola Elvestuen (V): Vi har de siste årene gjennomført en eiendomsreform som var helt 
nødvendig for å få kontroll på de kommunale boligene. Problemet med de kommunale 
boligene tidligere var at de falt i sammen. Det er det gjort betydelige bedringer i forhold til.  
 
Vedlikeholdsetterslepet er tatt unna, store beløp i forhold til det. Det som nå er problemet er 
bosituasjonen innenfor de kommunale boligene. Det vi da trenger er flere spesialtilpassede 
boliger i årene fremover. Det må skje via at boligbygg gjør en bra jobb. Vi er fornøyd med 
boligbygg Oslo KF og den jobben de gjør. Jeg mener at det også er en god 
styringsorganisasjon i forhold til de bestillingene som bystyret gir.  
 
 
Ingrid Eide (A): Jeg synes jeg kjenner igjen mange av de sakene som Ola Elvestuen med 
rette peker på og som er gode for byen og de er saker vi har vært enige om. Hvis Ola 
Elvestuen og V med sin tilgang til byrådet har vært pådrivere så er jo det riktig bra. Men 
allikevel så fortviler jeg over mange av de utfordringene som denne byen ikke klarer å løse, 
materielle utfordringer som ikke klarer å løfte de institusjonene og fagfolkene som vi faktisk 
har. Vi klarer ikke å bruke dem fleksibelt og optimalt, og de eksemplene er alt for mange.  
 
Vi har avvist eldre tross ledige sykehjemsplasser, unge og voksne med behov for oppfølging, 
mens vi avvikler behandlingsinstitusjoner. Det er svikt i tilsyn med barnevernsbarn og 
vanskjøtsel av offentlig eiendom. Gang på gang på tross av at vi av og til løfter dem frem og 
vet om dem, men fritak skjer ikke fort nok og bra nok.  
 
Mitt spørsmål er stadig til V og for så vidt også til KrF, hvor lenge vil de tviholde på å 
generalisere denne organiserings- og finansieringsmodellen som hindrer Oslo kommune i å se 
med friske øyne på en del utfordringer og hindrer oss i å bruke de fagfolkene og de 
institusjonene som vi faktisk har?   
 
 
Ola Elvestuen (V): Vet ikke helt om jeg tok det som et spørsmål eller som en sånn generell 
betraktning.  
 
Hvis vi ser på hovedtrekkene i Oslo de siste 10 årene så har det jo skjedd enorme endringer. I 
kollektiv- og miljøpolitikken er det store endringer. Når det gjelder generelt vedlikehold så er 
det store mangler, ja nå er det spesielt innenfor Omsorgsbygg, men det er også innenfor 
mange områder hvor det gjøres mye.  
 
På skolene har vi investert milliarder nå siden 1997. Det er klart det er en annen situasjon enn 
det var tidligere. Også innenfor den kommunale boligmassen er det en helt annen situasjon 
enn det var tidligere. Det er færre bygg som står til nedfall nå enn det gjorde for 10 år siden. 
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Det er færre som står tomme nå enn det gjorde for 10 år siden. Sånn kan man gå inn på 
område etter område.  
 
Så forstår jeg ikke helt denne forventningen i A om at det ligger vel som om A er der 
nytenkningen er. Jeg ser ingen eksempler på det, og i hvert fall ikke i det praktiske 
samarbeidet som vi i denne byen har opp mot en rød-grønn regjering. Jeg har følelsen av at vi 
nærmest i Oslo, vi er vel den eneste byen i verden som har en Regjering som er i opposisjon 
til flertallet i bystyret. Det finnes jo knapt et tema hvor ikke denne Regjeringen som er et tema 
som er lite nok for denne Regjering for ikke å gå inn i det som egentlig er lokale, et lokalt 
ansvarsforhold når det gjelder Oslo.  
 
Denne konservatismen er et mye større problem i forhold til å få til endring i forhold til det 
som er Vs politikk. Vi ønsker jo at vi skal kunne organisere oss i forhold til konkurranse i 
større grad. Vi trenger offentlig privat samarbeid i større grad, vi trenger et mye mer fleksibel 
og offensiv holdning inn mot frivillige organisasjoner enn det vi har i dag. Det er på dette 
sporet vi bruker vår posisjon i bystyret hvor vi både gjør enkeltvedtak, og det er også med A 
og SV, men hvor vi også samtidig som det eneste partiet i forhold til de enkeltforetakene også 
tar det økonomiske ansvaret via budsjettet for å gjennomføre. Det gjelder på område etter 
område.  
 
 
Ordføreren: All honnør til Ingrid Eide som uten å stille spørsmål fikk så mye svar.  
 
 
Erling Folkvord (R): Vi kan diskutere årsoppgjøret, og 43 mrd. til drift uten å bry oss om de 
store sammenhengene. 2009 ga jo overskudd, 165 mill. og resultatgraden er større enn det 
tallet som kalles normen. Selv om arbeidsledigheten er økt kraftig, og er tre ganger så høy 
blant innvandrere som blant norskfødte. Oslo har landets største ledighet, så reddes vi enda 
noen år av store gass- og oljeinntekter.  
 
Vi ble i 2009 mildt rammet av krisa i kapitalismen som flere nevnte. De som vil kan glede seg 
over at byrådet skaper bykasseoverskudd ved å unnlate å dekke viktige behov, bl.a. i skole og 
eldreomsorg.  
 
Nå kuttes offentlig budsjett over hele Europa. Spania er ikke langt etter Hellas. Storbritannia 
kutter 300.000 offentlige stillinger og viktig velferd. Sånne budsjettkutt som finansierer 
redningspakkene til bank og finans, reduserer etterspørselen og gjør krisa dypere og mer 
langvarig.  
 
Verdens ulike kriser, sult, finansbobler som sprekker og overforbruk av naturressurser har alle 
en felles rot. Et økonomisk system der høyest mulig profitt er viktigst. Selv om alle vet at 
oljealderen er på nedtur så er både Oslo, Norge og verden langt unna å dekke energibehovet 
fra fornybare kilder. Det er tankevekkende at økonomisk nedgang reduserer norske utslipp 
mer enn alle rød-grønne regjeringsløfter. Men det er forbigående.  
 
Skal industrien ta seg opp igjen, så vil klimaet tape med olje fra tjæresand som grelt 
eksempel. Det her er dessverre ikke dommedagsprofetier. Det er nøktern beskrivelse av 
kapitalismen i år 2010 og de problemene den har ført menneskeheten opp i. Om vi skal unngå 
å havne i barbariet må vi legge vekk kapitalismens vekstmodell, ja faktisk enhver 
vekstmodell.  
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Før neste årsoppgjørsdebatt så trenger Oslo en ny type solidarisk fordelingsmodell. Vi kan 
fortsette å stikke hodet i sanden, eller vi kan begynne å bygge en grønn rettferdig by som tar 
sin del av ansvaret for framtiden, og ikke bare tar ansvar for å holde resultatgraden over den 
hellige normen. 
 
 
Trond Jensrud (A): Representanten Erling Folkvord har i året som gikk brukt mye tid både i 
Norge og Spania på et visst sykehjem, har jeg skjønt. Mitt spørsmål til representanten 
Folkvord er, var det strengt tatt nødvendig å dra til Spania for og finne ut hva som var gått 
galt med sykehjemmet? 
 
 
Erling Folkvord (R): Jeg tror nok det, og det var også nødvendig å skaffe seg spanskkyndig 
tolk som kunne oversette til norsk dokumenter som Oslo bystyre burde fått kjennskap til, men 
som byrådet har unnlatt å orientere om i det hele tatt. Jeg nevner for eksempel det spørsmålet 
som var stående ubesvart i siste bystyremøte da jeg nok en gang spurte byråd Listhaug om 
hvorfor byrådet i desember 2005 lovet Altea kommune å overta ansvaret for, ikke bare 
Oslofolk, men de utvandrede skandinavene bosatt i Altea, som fikk behov for eldreomsorg i 
fremtiden. Jeg har enda ikke fått svaret på hvorfor byrådet i Oslo ga et slikt løfte til Altea 
kommune, bak ryggen på Oslo bystyre. Jeg tror det er nødvendig å undersøke ganske kraftig 
mange plasser, så lenge vi har et sånt byråd. 
 
 
Aud Kvalbein (KrF): Først så har jeg lyst til å si en ting, og det er at dette er en 
årsberetningsdebatt. Så langt, bortsett fra de to siste rundene, har denne vært mye mer enn en 
årsberetningsdebatt enn det jeg tidligere har opplevd. Det har jeg lyst til å si jeg synes er bra, 
for vi synes partipolitikk ikke hører så mye hjemme her. Her skal vi se på oppfølgingen av 
vedtakene, hvordan byrådet har fulgt opp det. 
 
Er Oslo by en dårlig styrt by, slik noen har kommet inn på i denne debatten? KrF mener nei. 
Dette er en by som har veldig mye bra i seg, og jeg synes det er fint å høre fra for eksempel 
Rune Gerhardsen at han kom inn på det som det første i sitt innlegg, men dermed er 
selvfølgelig ikke Oslo noen perfekt by. Det ville det vært merkelig om den hadde vært.  
 
Fra KrFs side vil vi gjerne peke på særlig fire ting som vi mener byrådet bør arbeide mer med. 
Bystyret bevilget også for 2009 store summer til investeringer og vedlikehold av skoler, 
barnehager, sosiale bygg o.s.v. Mye er gjort, men likevel ser vi av årsmeldingene, også i år, 
det er store etterslep både på investeringer og verdibevarende vedlikehold. I for eksempel 
Omsorgsbygg er investeringsetterslepet i 2009 på hele 1,7 milliarder, mens 
vedlikeholdsetterslepet er på nesten 1 milliard. Dette er veldig høye tall, og etterslepet i 
investeringer og vedlikehold har vært et gjennomgangstema i disse årsdebattene. Det er veldig 
viktig at byrådet nå virkelig setter fokus på dette, og tar tak i denne problemstillingen. 
 
KrF ønsker seg også et mye sterkere trykk på arbeidet med de kommunale boligene. KrF 
mener det grepet som ble gjort for noen år siden, med eiendomsreformen var et riktig grep. 
Det er ingen hensikt i at kommunen subsidierer mennesker som helt bra kunne klare seg selv, 
slik som det vi så i Wien. Helse- og sosialkomiteen var der for noen år siden også, og det 
synes vi ikke er noe eksempel til etterfølgelse. Med det grepet som ble gjort i 
eiendomsreformen, kan vi kanalisere penger til mennesker som trenger det. 
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Når det er sagt, er det ganske mye arbeid å gjøre med de kommunale boligene. De bør spres 
geografisk, det er en ting. Differensiering i forhold til hvem som bor hvor er en annen ting. 
Byrådet bør også jobbe mer med bomiljø og booppfølging, og de må jobbe mer med om vi 
fortsatt har nok kommunale boliger, og tildelingsreglene. Det synes jeg fortsatt er uklart. KrF 
har veldig store forventninger til den nye byråden. Vi vet hun er godt i gang, og vi håper at 
hun fortsatt setter stort fokus på dette arbeidet med de kommunale boligene. 
 
KrF er opptatt av rusomsorgen, ikke overraskende. Noen har vært inne på den. Det brukes ca. 
1 milliard i året på rusomsorg i Oslo, men vi har egentlig ikke, når jeg ser på årsmeldingene, 
noen gode tilbakemeldinger på hvordan den pengestrømmen er. Vi mener at det bør 
rapporteres mye bedre på hvordan pengene blir brukt i etaten, og ikke minst i bydelene. I 
forbindelse med for eksempel ”LAR-programmet” vet vi lite om hvordan rehabiliteringen er. 
 
Vi har i merknadene fått gjennomslag for at det skal lages et felles rapporteringsskjema som 
skal brukes i bydelene, og vi gir gjerne byråden innspill på mer konkret på det. 
 
Det siste som jeg vil nevne er barnevernet. Ikke fordi jeg vil si at barnevernet i Oslo er dårlig, 
det kan selvfølgelig være hull og ting å peke på der også, men det som bekymrer oss, er når vi 
ser fremover. Med de økende behovene, har vi da det vi trenger? Barna må få hjelp, de må få 
det i tide. Vi må ha nok til tilsynsbesøkene både i fosterhjem og i barneinstitusjonene, som 
loven krever. Vi trenger en full barnevernsdekning i Oslo, og det er KrF opptatt av. 
 
 
Idar Eliassen (A): A har fremmet et forslag om et senter for barn og ungdom som har 
foreldre med rusproblemer og psykiske problemer. De såkalte 250 000 gjemte og glemte 
barna som i aller høyeste grad trenger hjelp fra oss. Så opplever vi at dette forslaget blir 
nedstemt gang på gang i budsjettsammenheng, med stor hjelp fra KrF.  
 
I mitt liv er nestekjærligheten en av bærebjelkene. Jeg har trodd det også var tilfelle for KrF, 
men så blir jeg gang på gang skuffet. Nestekjærligheten for disse er stort sett bare i festtaler. 
Hadde de hatt tid til å rådføre seg med Vår Herre, som jeg har gjort, ville de fått et klart svar. 
Jeg minner dere om ordet ”La de små barn komme til meg…” Jeg vil gjennom ordføreren si 
til dere, det er ingen skam å snu. Ved høstens budsjettforhandlinger har dere muligheten til å 
støtte et forslag fra A om et slikt senter. Gjerne da i samarbeid med Blå Kors. I alle tilfelle vil 
jeg gjennom ordføreren i min aftenbønn be om at KrF igjen setter nestekjærligheten på 
dagsorden, og at det ikke blir bare ord i festtaler. 
 
 
Aud Kvalbein (KrF): Nå leser jeg en del i bibelen, men jeg har aldri lest at nestekjærligheten 
har noe med Wandasenteret å gjøre For - for å sette det navnet på det - som det det egentlig 
dreier seg om her.  
 
KrF er selvfølgelig veldig opptatt av barna til rusavhengige, og det har vi tatt opp i komiteen, i 
forslag osv gang på gang, og det vil vi fortsette med. Hvis andre har et godt forslag vil vi 
gjerne se på det, men så langt har vi ikke syntes at de forslagene med Wandasenteret har vært 
bra. Vi sjekket det ganske grundig opp, slik at vi ikke gikk inn på det da. 
 
 
Ordføreren: Da er det Trine Dønhaug til replikk. 
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Bare for orden skyld. Selv om vi spøker litt og sånn, gruppen det gjelder tar vi meget alvorlig. 
 
 
Trine Dønhaug (SV): Det var hyggelig å høre at KrF nå er blitt veldig opptatt av kommunale 
boliger. Det setter jeg stor pris på, og regner med at de kommer til å være en bidragsyter i 
forhold til å få forholdene rundt de kommunale boligene bedre enn det de er i dag. 
 
En av hovedsakene til KrF er kamp mot fattigdom, og i programmet deres står å lese at de 
bl.a. vil styrke sosial boligbygging, og sette inn målrettende tiltak mot barn med økonomisk 
vanskeligstilte foreldre. 
 
Som det tidligere er nevnt fra SVs hovedinnlegg, er Oslo kommune den kommunen i landet 
med flest fattige barn. Hele 12 000 barn lever i Oslo under EUs fattigdomsgrense. KrF sier 
selv at mange i vårt samfunn ikke får endene til og møtes. De faller utenfor 
velstandsutviklingen, og spesielt ille er det når sosial nød rammer barn.  
 
Mitt spørsmål til KrF er om partiet er fornøyd med politikken som føres av byrådet på dette 
området, og hvilke saker har de fått gjennomslag for, for lojalt å støtte det sittende byråd? 
 
 
Aud Kvalbein (KrF): KrF har ikke blitt opptatt av kommunale boliger nå. Jeg minner om at 
vi hadde byråden fra 2000 til 2003, og en av hennes virkelig store oppgaver var bl.a. 
kommunale boliger, få pusset opp dem, sånn at det kunne bli bedre for menneskene å bo der. 
  
Ja, vi er opptatt av å styrke den sosiale boligpolitikken, men det vil ikke si den sosiale 
boligpolitikken slik som vi hadde den etter krigen. Når jeg hører innleggene fra A og SV, er 
det veldig ofte at det blir definert på den måten. Det viktigste tiltaket for å få hjulpet, også 
fattige barn, er å få foreldrene i arbeid. Det støtter vi tiltak på. 
 
 
Tone Tellevik Dahl (A): Det er strålende at KrF ønsker å ha økt trykk på kommunale boliger, 
men jeg må minne om at KrF var med å avvise forslaget om å etablere bomiljøvaktmestere i 
byens kommunale boliger. Vi hadde et ekstremt vellykket prosjekt i Bydel Sagene, samarbeid 
mellom bydelen og Boligbygg. Årsaken var økende bekymring for barn og unges 
oppvekstvilkår i de kommunale gårdene, og prosjektet avdekket også et behov for et mer 
målrettet arbeid med familiene som bor i den gården, og de andre som var med i det 
prosjektet. Det var altså ingen negative erfaringer, ingen.  
 
Oslo kommune har 10 000 kommunale boliger, og jeg tror ikke jeg tar hardt i når jeg sier at 
bomiljøvaktmestere vil være et kjærkomment, og veldig billig virkemiddel for å bedre 
bomiljøet. Det valgte KrF å takke nei til. Et tilbud som i stor grad for indre øst bydelene har 
kommet barnefamilier til gode. Er representanten Kvalbein tilfreds med og ha stemt ned den 
muligheten for å bedre bomiljøet til de tusenvis av beboere som bor i våre kommunale 
boliger. 
 
 
Aud Kvalbein (KrF): Da minner jeg representanten Tone Tellevik Dahl om at KrF fikk lagt 
inn 15 millioner til booppfølging i det siste budsjettforliket vi hadde i desember i fjor. Når vi 
står her i bystyret og stemmer på ulike ting går vi inn i de enkelte forslagene og ser om det er 
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gode forslag. Det kan ofte være et politisk spill, som vi nettopp hørte her, man har stemt ned 
så og så, fordi dette var jo på saken så bra. Men det kan jo være at man har gått inn i det, og 
det kan være forskjellige synspunkt, og så har man valgt andre tilnærmede til det. Jeg minner 
også om at vi fikk lagt inn 15 millioner i desember, nettopp til booppfølging. 
 
 
Ordføreren: Ordføreren gjør oppmerksom på at sirenene går, men det er en varslet prøve. 
 
 
Bjarne Ødegaard (H): Jeg er glad for at alarmen går i byen, når jeg går på talerstolen. Jeg vil 
bare si til KrF at jeg er veldig glad for at KrF tar opp spørsmålet om barnevernet, og H er 
spesielt opptatt av et styrket barnevern, ikke minst innenfor fosterhjem. Det er en stor 
utfordring og få bedre kapasitet der. Det er kanskje noe av det aller viktigste vi gjør innenfor 
barnevernet, og jeg er spesielt glad for at byrådet har utvidet det med en egen byråd på dette 
feltet. Jeg tenker også da spesielt innsatsen inn mot innvandrerfamiliene, hvor nettopp dette er 
en problemstilling. Jeg ønsker byrådet lykke til med det arbeidet, og samarbeidet med KrF. 
 
 
Aud Kvalbein (KrF): Dette var vel ikke akkurat noe spørsmål, men jeg vil gjerne få lov til å 
takke representanten Ødegaard for de ordene. Jeg vil også si, fra KrFs side, at vi er meget glad 
for at vi har fått på plass en sosialbyråd. Det var et stort press i den byrådsavdelingen, så det 
trengs helt opplagt to byråder. Jeg ønsker henne lykke til med de store utfordringene som 
ligger på byråd Hauglies oppgave, og som er innenfor KrFs interessefelt. 
 
Jeg har også lyst til å si at det ikke er slik at den ene siden av bystyre er veldig opptatt av 
sosialspørsmål, mens den andre siden ikke er det. Vi har litt ulike tilnærminger og løsninger, 
og det må respekteres. 
 
Byråd Kristin Vinje: Som det allerede er påpekt her i salen i dag, er Oslo en by i sterk vekst. 
Stadig flere ønsker å bo her, og det fødes som nevnt rekordmange barn. Det ble faktisk født 
over 10 000 barn i Oslo i 2009, og det er det høyeste på 50 år, og ved utgangen av året er det 
bosatt 586 860 personer i Oslo. Denne veksten er så positiv for byen. Det er utrolig 
inspirerende å jobbe her, og vite at folk vil bo i byen vår. Det må vi ta som et tegn på trivsel. 
 
Det er også flere barnefamilier som ønsker å bli boende i byen. Før var det en tendens til at 
folk søkte seg vekk fra byen når de etablerte seg og fikk barn, men nå velger de å bli boende 
og det er et sunnhetstegn. Det er tegn på at det er attraktivt å bo i byen, og det sier oss at folk 
opplever i stort at oppvekstvilkårene er gode. Men når byen vokser så raskt som vi nå 
opplever, er vi også avhengig av en rask utbygging av byens infrastruktur. Det gjelder kanskje 
helt spesielt barnehager og skoler. 
 
Vi kan glede oss over at vi i 2009 oppfylte lovens krav om full barnehagedekning. Det har vi 
oppnådd samtidig som vi opplever sterk vekst i barnebefolkningen, og derfor synes jeg vi skal 
være fornøyd med det.  
 
I løpet av de siste fire årene har det blitt bygget omtrent 9 000 nye barnehageplasser i Oslo, og 
det har vært helt nødvendig for å imøtekomme etterspørselen, siden antall fødsler øker og 
stadig flere av barnefamiliene blir boende. 
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Med den sterke befolkningsveksten kommer behovet for økt boligbygging. Gjennom større 
utbyggingsprosjekter og realisering av Fjordbyen, utvikling av knutepunkter, legger vi til rette 
for utvikling av denne befolkningsveksten. Siden 2001 har byrådet gjennom 
reguleringsvedtak lagt til rette for bygging av nærmere 42 000 boliger. 
 
Oslo kommunes regnskap viste et samlet driftsresultat som var bedre enn regulert budsjett. 
Bykassens regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk. Vi har i året som har gått, som 
tidligere, lagt vekt på kostnadskontroll gjennom hele året og vi er tilfreds med å kunne 
presentere et positivt resultat i år også. Vi vet at det mange andre kommuner rundt om i landet 
som sliter med store underskudd, og det er ingen selvfølge og ha orden i de økonomiske 
forholdene. Vi legger stor vekt på forutsigbarhet og realistisk planlegging. Byens velferd er 
avhengig av at vi har en grunnleggende kontroll på økonomien. 
 
Det er sånn at Oslo er en driver i landets økonomi. Det medfører at staten trakk inn nesten 3,2 
milliarder fra Oslobefolkningens kommuneskatt til skatteutjevning. I tillegg varsler 
regjeringen i kommuneproposisjonen for 2011 at den delen av kommunesektorens inntekter 
som kommer fra egne skatteinntekter, nå skal reduseres. Andelen er i dag på 45 % og det 
foreslås redusert ned til 40 %. Det vil fremover gi et inntektstap for Oslo, og det betyr at vi 
blir mer avhengig av statlige rammeoverføringer. Jeg mener egentlig at kommunen i størst 
mulig grad bør få leve av sine egne inntekter, og i mindre grad av tilskudd fra staten. Det bør 
lønne seg å legge til rette for vekst og utvikling i sin egen kommune. Skattefinansiering er 
bedre enn å være prisgitt rikspolitikernes velvilje.  
 
Vi har hatt en debatt om Oslo som maktsentrum, og jeg tror at det er viktig at vi som er 
politikere i byen her skal være aktiv i forhold til å påpeke de særtrekk som byen preges av 
overfor regjering og storting. På samme måte som kommunene rundt omkring i landet er 
flinke til å fremme sine krav. Her tror jeg vi sammen kan øke trykket. 
 
De samlede investeringene for Oslo kommune i 2009 var rekordhøyt med 7,8 milliarder 
kroner. Vi har aldri investert og bygget så mye noen gang, og vi har også klart å redusere 
investeringsetterslepet med nesten 1 milliard. Som følge av finanskrisen har det i 2009 vært 
mer ledig kapasitet i byggenæringen enn tidligere, og dette har medført større konkurranse om 
oppdragene og gjort det lettere for kommunen å få gjennomført investeringsprosjekter. 
 
 
Byråd Kristin Vinje: Da kan jeg bare få avslutte med å si at vi også fikk en tiltakspakke fra 
regjeringen som vi klarte å bruke opp med 99,4 % av midlene, og det synes jeg vitner om god 
innsats fra alle involverte i kommunen. Jeg vil også benytte anledningen til å berømme de 
ansatte for innsats gjennom hele året på alle områder. Vi er gjensidig avhengig av hverandre, 
og gode resultater kommer alltid som felles innsats. 
 
 
Ahmed Ali Wais (A): Når det samlede investeringsetterslep er på hele 5,5 milliarder kroner 
ved utgangen av 2009, så er det grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved 
gjennomføringsevnen til byrådet. 
 
Hvor er egentlig føringsevnen til dette byrådet? I den store summen, på mange milliarder 
kroner, ligger 800 millioner til investering i barnehager og 900 millioner til sykehjem, 
omsorgsboliger og institusjoner. 
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Det er et problem når vi ikke har nok barnehageplasser, ikke har nok omsorgsboliger og det 
ikke finnes sykehjemsplasser til de som trenger det aller mest. Men dette byrådet og med 
denne sløve holdning til løftet i byen, må vi dessverre vente enda lenger med en by hvor alle 
er med og har det bra. 
 
 
Byråd Kristin Vinje: Når det gjelder investeringsetterslepet er det noe vi har klart å redusere 
i det året som har gått, og vi jobber hardt med å sikre bedre kvalitetssikring av 
investeringsprosjekter, slik at vi ser for oss å kunne redusere dette etterslepet ytterligere i 
tiden fremover. Jeg er enig med representanten at det er et mål å redusere dette 
investeringsetterslepet, og det jobber vi hardt med. 
 
Når det er sagt har vi altså hatt rekordstore investeringer, og det er krevende, og vi har også 
klart å bygge utrolig mange barnehager, omsorgsboliger i året som har gått. Poenget med å få 
redusert investeringsetterslepet ser jeg, og det arbeider vi hardt med. 
 
 
Janne Svegården (A): Som byråden i sitt innlegg henviste til, fikk bykassa i 2009 et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 63 millioner. Det som byråden imidlertid ikke rakk å si i 
sitt innlegg, er at kommunen også har et høyt anslag når det gjelder de ubrukte øremerkede 
statlige tilskuddene. Faktisk er det mindreforbruket i 2009, økt til 1 milliard 49 millioner. Nå 
er ikke dette midler som forsvinner, når ikke kommunen kan bruke de opp. De settes på fond 
og rebevilges i 2010, men det betyr samtidig at det reelle mindreforbruket til Oslo kommune 
faktisk er på 1,1 milliard kroner.  
 
En skal også selvfølgelig være veldig glad for at ikke kommunen har et stort underskudd, et 
stort merforbruk, men jeg synes dette er en gjenganger som vi leser i årsberetningene. Jeg har 
vært på denne talerstolen tidligere og stilt spørsmål ved hvorfor kommunen ikke klarer å 
bruke opp disse øremerkede statlige midlene, og at det nå har økt igjen synes jeg er 
bekymringsfullt. Jeg lurer på om denne finansbyråden vi har her i dag, og dette er hennes 
første beretningsdebatt, er bekymret over at kommunen har et så stort mindreforbruk på 
øremerkede tilskudd. Og om det faktisk er slik at Oslo kommune ikke har brukt for disse 
midlene. 
 
 
Byråd Kristin Vinje: Jeg deler Janne Svegårdens bekymring om at det er et stort tall, og 
dette er noe som jeg også er interessert i og gå inn å se på. Nå kjenner ikke jeg så godt 
historisk utvikling av det tallet, men dette sier noe om at vi ikke har hatt kapasitet til å 
gjennomføre alle planlagte prosjekter. Vi har et stort budsjett, så det er alltid slik at man ikke 
får gjort det man skal, men jeg tar den utfordringen med å se på det, og synes at det er et 
interessant innlegg. 
 
 
Ordføreren: Takk for det. Da går vi til nytt hovedinnlegg, og det er Trond Jensrud. 
 
 
Trond Jensrud (A): Oslo kommune har mange gode velferdstilbud for byens innbyggere. 
Det er takket være mange godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere i ulike deler av 
kommunen. På en del områder skal også den politiske ledelsen ha en del av æren for dette, 
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men i andre tilfeller kan det virke som om folk gjør en god jobb i kommunen, til tross for sin 
øverste arbeidsgiver. 
 
Når du møter på jobb i Hjemmetjenesten og til stadighet får høre hvor mye dyktigere og mer 
effektive de private firmaene er, når din øverste arbeidsgiver mener at sykehjemmet du jobber 
på ville blitt bedre hvis det ble satt ut på anbud, og private fikk konkurrere om hvordan de 
kunne bruke pensjonspengene dine, så er det ganske imponerende at folk møter motivert opp 
og gjør en god jobb. 
 
Å konkurranseutsette kommunale tjenester er det nærmeste man kommer en felles ideologi 
for dagens byråd. Derfor er det ganske merkelig at de er så dårlige nettopp på det. Bystyret får 
stadig forelagt nye kommunerevisjonsrapporter som viser brudd på så vel lover og forskrifter, 
som kommunens egne regler når det gjelder offentlig anskaffelser. Senest nå i vår har 
kommunen fått en dom og en bot på hele 42 millioner fordi byrådet har brutt regelverket for 
anskaffelser på TT.  
 
Dette er enda mer bortkastet 42 millioner, enn de 30 millionene som er gått med til 
grunnsteinen i Altea. Det er alltid mer oppmerksomhet om budsjettet for kommende år enn 
regnskapet som gikk. Ikke så merkelig kanskje, men det er grunn til å bruke litt tid på det som 
skjedde, eller det som ikke skjedde. 
 
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 flyttet bystyreflertallet på snaue 350 
millioner, mens avviket i årsregnskapet er på 1,3 milliarder. Altså 3-4 ganger så mye.  
 
Det blir ofte framstilt som en god prestasjon å gå med overskudd. Det er ingen god prestasjon 
av byrådet å bruke pengene på en annen måte, eller å ikke bruke pengene på den måten som 
bystyret har vedtatt. Det er bedre å gå i overskudd enn i underskudd, men det er absolutt best 
å gjøre det bystyret har vedtatt. 
 
I mange år har kommunens investeringsetterslep økt. I 2008 var det på rekordhøye 6,4 
milliarder. Med finanskrisen og nedgang i bygge- og anleggsbransjen mot slutten av 2008 var 
utgangspunktet svært godt for at kommunen skulle få investeringsetterslepet i 2009. 
Daværende byrådsleder Erling Lae var ganske kjepphøy når han lille julaften i 2008 
proklamerte at Oslo har planer om å investere 11 milliarder i 2009, derfor var ikke 
regjeringens tiltakspakke noe å skryte av. Han hadde da lagt sammen vedtatt 
investeringsbudsjett på 6,6 milliarder for 2009, og lagt til grunn at man skulle ta inn ca. 4,5 
milliarder av investeringsetterslepet fra tidligere år. Resultatet var at man klarte å ta inn 0,9 
milliarder av etterslepet i løpet av 2009. Det var altså i det året der det var rekordetterspørsel i 
bygge- og anleggsmarkedet, på motsatt vei av hva det har vært før, nemlig etterspørsel etter 
oppdrag. 
 
Når det er 5,5 milliarder som i utgangen av 2009 ikke er investert, er det stor grunn til å stille 
spørsmålstegn ved gjennomføringsevnen. Dette er prosjekter som barnehager, sykehjem, 
omsorgsboliger, institusjoner, skoleinvesteringer o.s.v. Dermed er det fare for at vi må vente 
lenger på noen barnehager, skoler, og omsorgsboliger enn det som var planen bystyret hadde 
lagt. 
 
 
Ordføreren: Takk skal du ha. Mazyar Keshvari har bedt om ordet til replikk. 
 



 38

…..stemme fra salen….. 
 
Ja, meningen er å legge opp til replikk i og for seg på alle innleggene hvis noen ønsker, men 
interessen pleier å være noe dalende. 
 
 
Mazyar Keshvari (F): Representanten Jensrud kritiserer byråden og byrådet for å ha fått en 
bot for ikke å ha konkurranseutsatt TT. Dette advarte byrådet mot, og dette er et direkte 
resultat av at representanten Ivar Johansen fikk med seg resten av bystyreflertallet til å utsette 
konkurranseutsettingen, til tross for alle advarsler fra byrådet. Er det da rett og rimelig å 
kritisere det byrådet som advarte mot dette? 
 
 
Trond Jensrud (A): Jeg tror man forenkler situasjonen ganske mye hvis man legger ansvaret 
for de 42 millionene på Ivar Kristiansen, ikke minst Ivar Johansen, men selv Ivar Johansen er 
litt drøyt. 
 
Når det gjelder TT og anbudene der er saken at det er noe som skulle ha skjedd for lenge 
siden, noe byrådet ikke har fulgt opp, de rutiner som har vært og måten dette skulle vært 
drevet på. Dessuten er det ikke slik at Ivar Johansen har i noen andre sammenhenger i hvert 
fall hadde det vært å foretrekke, men han har så vidt meg bekjent ikke flertall i bystyret heller, 
slik at hvis dette var noe flertallspartiene mente skulle gjøres på en annen måte, kunne de gjort 
det på en annen måte. Jeg tror nok at man her må ta ansvar for den boten også, og at dette er 
en illustrasjon på at også anbud som Oslo kommune har klare regler på, ikke skjer slik de 
skal. Frister holdes ikke, man legger det ikke ut riktig i forhold til de anbudene man har, man 
følger ikke læreboka. Det ser vi på nesten alle virksomheter i Oslo kommune, at de i hvert fall 
må ha gjort feilene et par ganger før de retter det opp. 
 
 
Eirik Lae Solberg (H): I min replikk til representanten Gerhardsen tok jeg opp A og SVs 
merknad der de skriver at disse medlemmer mener dette i sum gjør Oslo kommune til en 
unødvendig dårlig arbeidsgiver. Jeg følte vel ikke at jeg fikk et direkte svar på utfordringen 
om han var enig i den, men han er vel sannsynligvis det, siden det er hans egne partifeller som 
står bak den.  
 
Siden Jensrud tar opp dette igjen, i sitt innlegg, hvis jeg leser merknaden fra A og SV hvor de 
mener at Oslo kommune er en unødvendig dårlig arbeidsgiver, er det to begrunnelser for den 
som de oppgir. Det ene er at man konkurranseutsetter deler av kommunens tjenester til 
innbyggerne. Da kunne det være et naturlig spørsmål å stille til Jensrud om for eksempel 
innenfor barnevernet, hvor det er lang tradisjon for å bruke private aktører, om det gjør Oslo 
kommune til en dårlig arbeidsgiver på det området. 
 
Det er også en annen begrunnelse som kommer opp. Det legges frem udokumenterte 
påstander om at ansatte i Oslo kommune, i frykt for represalier, ikke tør å uttale seg og delta i 
den offentlige debatten. Jeg kunne godt tenke meg å utfordre Jensrud på hva slags grunnlag 
han har for å hevde det. 
 
Til slutt har jeg lyst til å utfordre han, når jeg ikke fikk noe direkte svar fra Gerhardsen, om 
han er enig med lederen i Fagforbundet i Oslo, Marit Sanden, som meget rosende beskriver 
hvordan Oslo kommune opptrådte i lønnsforhandlingene. Kanskje ikke det tross alt er et 
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viktigere mål på hvordan man opptrer som arbeidsgiver, enn de udokumenterte påstandene til 
Jensrud om at ansatte ikke tør å uttale seg i frykt for represalier? 
 
 
Trond Jensrud (A): Det pleier ikke være behov for å uttale på vegne av Marit Sanden, så det 
skal jeg ikke gjøre. Men jeg tror nok at hun også er enig i at Oslo kommune er en unødvendig 
dårlig arbeidsgiver når Oslo kommune til stadighet legger til grunn at alt man driver med selv 
ville blitt mye bedre hvis andre drev med det. Det er det som er begrunnelsen for denne 
merknaden, for når man konsekvent sier at vi skal ha bedre sykehjem, hvordan skal vi få til 
bedre sykehjem? Jo vi må få noen andre til å drive dem. 
 
Når man legger opp til at alle ting vil bli bedre, mer økonomisk, mer effektivt enn det 
kommunen selv driver, da sier man indirekte til sine ansatte at dere er ikke så veldig gode. Jeg 
har lyst til å ta et lite eksempel. Jeg vet ikke om noen har noen sinne hørt at for eksempel 
Reitan har gått ut og sagt at jeg synes de driver veldig mye bedre i Kiwi enn i Rema 1000. De 
er mye dyktigere til å lede sine ansatte, de er mye flinkere til å få mer ut av pengene og 
dessuten har de mye flottere grøntdisk enn det vi har.  
 
Det er litt det samme Oslo kommune gjør når Oslo kommune sier at våre sykehjem er ikke 
gode nok, de private sykehjemmene er bedre. Hjemmetjenestene blir bedre hvis andre firmaer 
kan drive dem. Når det gjelder frykt og represalier, skal jeg gjerne komme tilbake til det, men 
det er altså slik at det er svært sjelden, jeg kan faktisk ikke komme på noen eksempler, at noen 
ansatte i Oslo kommune som ikke er tillitsvalgte er ute i faglige diskusjoner hvis det ikke 
gjelder å forsvare byrådet. 
 
 
Ola Kvisgaard (H): Gode tjenester innefor kultur- og utdanningsområde er en viktig grunn til 
at Oslo er en populær by å bo i, og en populær by å besøke, ved landsteten når vi bruker 4 % 
av budsjettet vårt til kultur. I 2009 åpnet Øvingshotellet i Schous kulturbryggeri, besøket på 
hovedbiblioteket var rekordhøyt og museumene hadde betydelige økning i besøkstallene. 
Høydepunktet var likevel Bjørvikakåringene Arlanda for nye Munch-museet, og Diagonale 
som grunnlag for vårt nye Deichmann. 
 
Utdanningsetaten er Norges største kommunale etat med et budsjett på vel 8 milliarder kroner. 
Skolens evne til omstilling og forbedring er helt grunnleggende både for den enkeltes 
livskvalitet, for sosial mobilitet, for samfunnets verdiskapning og ikke minst for byens 
konkurranseevne og fremtid. Derfor er det gledelig at Osloskolen løfter både de faglig 
svakeste elevene og de faglig sterkeste. 
 
I 2009 ble det målt nedgang i leseferdighetene på 8. trinn i skolen. Det understreker 
viktigheten av at etaten fortsetter sitt fokus på å følge opp leseresultatene på enkeltskoler. 
 
Tiden tillater meg bare summarisk å slå fast at 2009 var et år hvor lærertettheten økte, nye 
former for samarbeid, skole, næringsliv, universitet ble startet, lærerløfte ble videreført, 
leksehjelpen ble forbedret, skolen gjennomførte brukerundersøkelser, innhold og omfang av 
aktivitetstyrken ble styrket og den kommunalt fullfinansierte sommerskolen viste seg mer 
populær enn noen gang.  
 
Spesialundervisningen ble tilført mer penger, og bystyret har nå i 2010 vedtatt samordning og 
styrking nettopp av dette tilbudet. 
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Dessuten har det vært fokus på å styrke ro og orden i skolen, og utfordringene med integrering 
i skolen har hatt høyt fokus. Det er derfor svært gledelig å legge merke til i årsberetningen fra 
byrådet at vi har fått en annen plass i programmet ”Intercultural index” som måler hvor langt 
ulike europeiske byer har kommet i integrerings- og mangfoldsarbeidet. 
 
Endelig vet vi at arbeidet mot rasisme og diskriminering er systematisert og strukturert i hele 
kommunen, og kanskje spesielt i skolen, idretten og også på andre arenaer. 
 
Årsoppgjøret er diskusjonen om snøen som falt i fjor. Snøen i fjor falt som kjent trygt, og 
spesielt treffsikkert. Det gjorde også målrettet innsats fra Utdanningsetaten og fra en rekke 
andre etater og tjenesteytere. Det er et godt grunnlag for ytterligere forbedringer i det 
kommunale tjenestetilbudet i 2010. 
 
Til dagsorden 
 
Ordføreren: Begge klokkene går faktisk likt i dag, og den nærmer seg 12:30. Vi tar lunsj til 
13:15, men valgstyret har møte umiddelbart nå i Formannskapssalen. 
 
Pause 
 
Ordføreren: Siste nytt i As sammensetning. 
 
….. stemme fra salen….. 
 
Ingunn Norderval er på plass, og Idar Eliassen har byttet plass. 
 
…..stemme fra salen….. 
 
Ja, vi er spent på hvor Eliassen ender til slutt. Vi følger spent med. Vi skal prøve å notere 
dette. Når dere trykker på knappene skal ordføreren prøve å holde orden på hvem det er som 
egentlig ber om ordet. 
 
Vi fortsetter vår debatt. I debatten har ordføreren gått utover sine fullmakter og åpnet for 
replikk også på andre enn gruppelederne. Det skal nå korrigeres, men Trond Jensrud fikk 
glede av det. I forhold til byrådene vil det være adgang til replikk. 
 
Vi går nå videre på talerlisten, og neste innlegg er fra Mazyar Kashvari. 
 
 
Mazyar Kashvari (F): Vi er så heldige at vi bor i en så god og veldrevet by at stadig flere 
mennesker ønsker å flytte hit til oss. Derfor er den ekspensjonen vi opplever i Oslo, og den 
utviklingen med flere innbyggere, svært positiv og gledelig i hvert fall for oss i F. Men det byr 
også på en del utfordringer for vi vil i fremtidens Oslo trenge et betydelig antall nye boliger, 
skoler, sykehjem, barnehjem og andre viktige institusjoner og infrastruktur. Samtidig har Oslo 
etter hvert stadig færre områder å bygge på. Markaloven har satt en foreløpig effektiv stopper 
på videre ekspensjon i randsonene i mot marka. Vi blir også stadig stoppet av byantikvaren og 
riksantikvaren når vi ønsker å fornye byen og bygge mer moderne og tidsriktige bygg.  
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Vi kan derimot glede oss over at realisering av Fjordbyen er i gang. Dette er den mest 
omfattende byutviklingen vi har vært igjennom i nyere tid. Dette vil bli et flott område, som 
vi kan være stolte av og ha gjennomført når det er ferdig. For at byen skal fungere må 
innbyggerne kunne forflytte seg mest mulig effektivt. Vi har de siste årene fått et stadig bedre 
kollektivtilbud, til stor glede for byens befolkning. Dette har vært mulig ved at vi har satset 
målrettet på kollektivtransporttrafikken, og her vil jeg også få lov til å rette en stor takk til 
partiet V som, helt riktig som gruppelederen deres sa, har bidratt veldig konstruktivt på dette 
området, så det synes jeg er helt på sin plass. 
 
Det er også gjort gjennom konkurranseutsetting av blant annet bussene, her har vi spart mye 
penger som vi har kunnet bruke på bedre rutetilbud. Det viser at konkurranseutsetting er den 
mest effektive og kostnadsbesparende måten å tilby kommunale tjenester på. 
 
Det er derfor med stor forundring at vi konstaterer at opposisjonen i bystyret stadig stemmer 
mot konkurranseutsetting, selv om man ser det fungerer og gir et bedre og flere tjenester for 
mindre penger. Samtidig som vi har fått et bedre kollektivtilbud må vi innse at vi også i 
fremtiden vil være mange som må bruke bil av ulike grunner. Enten i yrkessammenheng eller 
privatbilisme. I motsetning til de fleste andre partier i bystyret, innser F at det ikke hjelper å 
gjøre det vanskelig for yrkessjåfører og privatbilister. Vi er nødt til å legge inn insentiver og 
ha effektive trafikkløsninger for privatbiler og yrkesbiler. Skal samfunnet fungerer må man 
derfor legge til rett for det, og vi er også nødt til å se på parkerings- forholdene og 
mulighetene i denne byen. 
 
Gjennom fritt brukervalg av hjemmehjelp og sykehjem har tilbudet blitt bedre, og det er økt 
brukertilfredshet blant de som bruker disse tjenestene. Også her fungerer 
konkurranseutsetting, og vi kan derfor heller ikke forstå hvorfor at det er allment akseptert at 
man slipper private inn i varmen for at man løser for eksempel barnehagetilbud, mens man 
kjemper imot å gjøre det samme innenfor eldreomsorgen. Det får utslag som er svært 
uheldige, som vi for eksempel kan se på Omsorg Pluss prosjektene. Mens Omsorgsbygg sliter 
med å kunne realisere og igangsette prosjekter innenfor de rammene som er satt fra bystyret, 
så klarer ideelle og private å levere slike prosjekter. Det blir da ekstra ille når vi har en 
regjering som har fjernet muligheten for Husbankfinansiering for private å bygge slike 
omsorgsløsninger. 
 
 
Ingrid Baltzersen (R): Oppdeling av Oslo Sporveier i mange selskap har mange underlige 
konsekvenser. En av de er Oslo Vognselskap, en skapning som det er verdt å bruke litt tid i 
bystyret på. 
 
Da Oslo Vognselskap AS ble opprettet ble det sagt at selskapet kun skulle være et selskap 
som betjener gjeld, og ikke skulle ha en selvstendig rolle i kollektivtrafikken. Det ble også 
stadfestet i et bystyrevedtak i 2006. Dette mandatet har senere blitt en del utvidet utover 
bystyrevedtaket, bl.a. har flertallet i samferdsels- og miljøkomiteen gjort det, og det er ganske 
uklart hva selskapet egentlig skal drive med. Selskapet har i alle fall fått ansvaret for å 
anskaffe nye trikker. Vi har til komiteen sagt at vi ønsker å knytte til seg kompetanse fra de 
ulike aktørene i anskaffelsen, men det betyr ikke at vi vil at de som fører, reparerer og vasker 
trikkene skal ha noen avgjørende rolle. Det betyr at vognselskapet med sine 
arbeidsgruppemøter med de som jobber, og ta med seg innspillene fra de som har 
føstehåndserfaring, men det betyr ikke at erfaring skal spille noen avgjørende rolle i 
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bestillinger. Det er en styringsgruppe i bankselskapet som bestemmer hvilke trikker som skal 
kjøpes, og ikke de som sitter med erfaring fra trikk. 
 
Som vi har sett av årsberetningsbehandlingen fungerer organiseringen av kommunale 
tjenester i mer eller mindre private selskaper, for å gi bystyret mindre informasjon om, og 
mindre innflytelse, over disse tjenestene. Det er dårlig bruk av offentlige penger. 
 
 
David Hansen (KrF): Jeg har i mitt innlegg kort tenkt til å løfte frem en flertallsmerknad fra 
kultur- og utdanningskomiteen som ber byrådet sørge for en gjennomgang av Kulturetatens 
tilskuddsforvaltning. Hele poenget bak denne oppfordringen fra flertallet i komiteen, er at vi 
ønsker å se nærmere på hvordan man kan bidra til at det virkemiddelet tilskudd er, for å få til 
byens kulturpolitikk, faktisk kan fungere fullt ut i sitt formål i møte med det store antall 
aktører som kommunen her skal møte. Den åpenhet som det åpenbart er behov for å kunne ha 
for at aktørene som ikke er en del av kommunen, opplever at de rettferdigbehandles og 
likebehandles der hvor det er naturlig, og kunne gjøre den type sammenligninger. 
 
At man også får en synliggjøring av når det er faglighet som legges til grunn, og når det 
eventuelt er andre kriterier som faktisk avgjør for tildeling. I det hele tatt er det viktig for oss å 
vite om vi får det vi ønsker oss. Ikke minst at mange av de aktørene, som er avhengig av 
kulturtilskudd, faktisk opplever å kunne få en viss form for forutsigbarhet og tydelighet i hva 
det er som avgjør, på mange måter, deres skjebne som kulturaktører innenfor kunst- og 
kulturfeltet i byen vår. Vi tror at det vil gi en spennende debatt om et av de viktigste 
virkemidlene for kommunen i kulturpolitikken. Ved siden av å styre sine egne virksomheter 
er vi nødt til å bli bedre på forvaltning av tilskudd. Jeg tror det er en vei å gå, og vi må ikke 
minst fra byrådets side få en gjennomgang som gjør det mulig og ha denne debatten på et 
skikkelig grunnlag i komiteen. 
 
 
 
Til dagsorden 
 
Ordføreren: Peter N. Myhre har søkt permisjon, og Camilla Wilhelmsen tar hans plass en 
stund. Da holder vi hverandre oppdatert. 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: Vi får høre at vi er en belastning for de ansatte. Jeg tror mange 
registrerer rundt omkring, både på byens sykehjem og ellers, at svartmalingen er det ikke først 
og fremst byrådet som står for, men andre. Det som vi prøver på er å vise alt det gode arbeidet 
som skjer i Oslo kommune. Et annet sitat som jeg bare må ta opp, det er imponerende at de 
ansatte møter på jobb. Jeg har vært rundt på veldig mange virksomheter i denne kommunen, 
og det som møter meg er ansatte som er veldig dedikert i den jobben de gjør, og som står på 
for å gi et best mulig tilbud til våre innbyggere. Jeg kjenner meg overhode ikke igjen i det 
bildet. 
 
Det er ikke slik at, selv om vi mener at konkurranse er bra så tenker vi ikke på å løfte de 
kommunale tjenestene. Det er tvert imot. I 2009 kom det en evalueringsrapport som tok for 
seg Fagerborghjemmet og den Lottemodellen som også er prøvd ut der, som viser at de 
ansatte får mer tid med beboerne, at det er mindre isolasjon og at det i større grad er en 
medbestemmelse og innflytelse over hverdagen. Det er et kommunalt sykehjem, men der 
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byrådet har prøvd ut en nytenkende modell som gir resultat. Manglerud og Lilleborg var også 
to sykehjem som var inne i dette i fjor. 
 
En annen ting jeg vil trekke frem som er fantastisk å være vitne til, og det er de 5 millioner 
kronene som bystyret bevilget til trivselskapende aktiviteter på sykehjemmene. Det å se 
ansiktene på de eldre lyse opp når de hører operasang, som de husker tilbake fra de var unge, 
Sputnik, teater, spa eller båtturer, alt det kreative som ansatte på sykehjemmene i Oslo finner 
på, det har vært intet mindre enn stort. 
 
Vi har også i 2009 brukt mye tid på å forbedre hjemmetjenesten. Vi har bl.a. med stort hell 
prøvd ut en ny modell i Nordstrand med behovsstyrt kompetanse, der de ansatte har satt 
sammen sine ansatte i forhold til behovet som er. Vi har fått på plass de to første Omsorg 
Pluss.  
 
Selvfølgelig er det utfordringer, og jeg vil peke på to ting som er mest utfordrende. Det første 
går på tildeling av plass. Der setter byrådet i gang arbeidet med å gå gjennom praksisen i de 
ulike bydelene. Jeg vil peke på den andre som er en felles utfordring for hele kommune-
Norge, nemlig veksten i den yngre delen av befolkningen som trenger pleie- og 
omsorgstjenester. I fjor var veksten på personer som var under 67 år, som trengte pleie- og 
omsorgstjenester på 5,8 % i Oslo. Til sammen 300 brukere. Det er den virkelig store 
utfordringen for hele kommune-Norge, og ikke bare Oslo. 
 
 
Gro Jamholt (A): Ved årsskifte sto 100 sykehjemsplasser tomme i Oslo. Årsaken, 
kommunen hadde ikke råd til å kjøpe dem av seg selv. Eldreombudet skriver i sin årsrapport 
fra 2009 at terskelen for å få sykehjemsplass fortsatt er for høy. Det koster kommunen penger 
og ha plasser stående tomme, fordi man fortsatt må betale for bemanning og leie av lokaler. 
Kommunen baserer systemet sitt på en kjøps- og salgsmodell som ikke fungerer. Pengene 
finnes i systemet, men vi bruker pengene på åpne plasser som kunne gått til pleie. Mener 
byråden fortsatt at markedsprinsippene fortsatt er det mest effektive økonomisk og det beste 
av fordeling av omsorg? 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: Det er sånn at en av grunnene til at mange sykehjemsplasser står 
tomme, er at vi har en del dobbeltrom. Det har vi jobbet for å redusere, og vi er oppe i nesten 
94 % eneromdekning. Det går i positiv retning, men vi har en lengre vei å gå. 
 
Det var slik at på grunn av at vi ser at det er mange tomme sykehjemsplasser, lar byrådet i 
inneværende årsbudsjett, og fikk vedtatt i bystyret, å legge inn 180 millioner kroner som 
nettopp skulle senke terskelen på sykehjemsplass, og som skulle bidra til at bydelene kjøper 
flere plasser. Jeg sier ikke at vi har et perfekt system i Oslo. Jeg tror vi med fordel kan se 
nærmere på om det systemet vi har, kan gjøres på en enda bedre måte, men det jeg er helt 
sikker på, er at å opprette Sykehjemsetaten og få kontroll over kvaliteten på 
sykehjemsplassene, var et rett grep. Det er det også mange ansatte på sykehjemmene som 
forteller meg når jeg er rundt omkring. De merker at tilgangen på kurs og oppfølging av 
sykehjemmene er langt bedre nå enn når de var i bydel. Det var selvfølgelig variasjoner 
mellom bydelene, men gjennomgangsmelodien er at det har blitt bedre. 
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Ivar Johansen (A): Jeg skal ta litt av det samme tema. Byrådet er opptatt av at innbyggerne 
skal føre trygghet for at kommunens tjenester vil være der når det er behov for dem, sa 
finansbyråd Røsland da han la fram dette budsjettforslaget for 2009. Han sa også at byrådet 
ønsker en varm, verdig og valgfri eldreomsorg. Eldreomsorgen skal være preget av 
brukertilpasset tjenester, og valgfrihet var mantra. Det er vakre ord, men byrådet må jo måles 
på fakta. Statistikken viser at per årsskifte var det slett ikke slik at det var økt valgfrihet. Færre 
fikk oppfylt sitt førstevalg, som er å få sykehjemsplass. Antall sykehjemsplasser ble igjen 
redusert, denne gang med 111 plasser. Dekningsgraden for innbyggere over 80 år som bor i 
sykehjem, gikk igjen ned til 15,6 %.  
 
Valgfrihet betyr i mitt vokabular først og fremst at folk får oppfylt sitt førstevalg, det i det 
hele tatt og få hjelp når behovet er tilstede. Mens byens eldre blir møtt med flere avslag på 
sykehjemsplass, og det smøres tynnere utover med den hjelpen som ytes i hjemmetjenesten. 
Mitt spørsmål til byråden er derfor, mener du ut av den årlige reduksjonen av antall 
sykehjemsplasser er et bidrag til å øke de eldres valgfrihet? 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: Det stemmer ikke at det var flere avslag i 2009 enn i 2008. Snarere 
tvert imot var det færre avslag på sykehjemsplasser i 2009 enn det var i 2008. Det er ikke 
dermed sagt at det er godt nok, og det er derfor byrådet nå skal gå gjennom praksisen i alle 
bydelene, og forsøke å få samme praksis i alle bydelene. 
 
Hvis du får innvilget sykehjemsplass vil du ikke alltid få førstevalget ditt fordi det på noen 
sykehjem er fullt. Det er ikke slik at du kan flytte noen ut for å plassere andre inn, hvis de 
allerede har fått plass der. Det vil alltid være noen som er mer populære, og da er vår oppgave 
å heve de sykehjemmene som ikke er populære. 
 
Til slutt, når det gjelder hjemmetjenesten, var det veldig interessant i den brukerundersøkelsen 
som var gjennomført at litt over 20 % har valgt private, men 80 % sier de er glad for og ha 
muligheten til å velge. Det forteller meg at det er langt flere i denne byen som er glad for å ha 
muligheten til å velge, enn som velger noe annet i kommunen. Det viser bare at valgfriheten 
er kommet for å bli. 
 
 
Ingrid Eide (A): Det er godt for en bestemor å kunne slippe og snakke om de eldre. 
 
Jeg vil nevne at helsestasjonene berømmes med rette for innsatsen i fjor under den store 
vaksinasjonsdugnaden. Men her var det en omkostning, for dette førte til at de ikke hadde 
mulighet til å følge opp med hjemmebesøk til nyfødte. Dessverre er dette ikke uvanlig, for her 
har vi altfor svak kapasitet og for dårlig samhandling. Det kan ta opptil 6 uker før du får en 
melding fra en fødeavdeling, til en bydel og helsestasjon.  
 
Hva verre er, det viser seg ofte at det som skal være hjemmebesøk blir erstattet av en 
eventuell samtale på helsestasjonen. Med referanse til en enstemmig merknad på side 39, vil 
jeg spørre hva byråden vil gjøre for å sikre at det blir raskere hjemmebesøk til nyfødte. Jeg vil 
især peke på hvor viktig dette er for Oslo i lys av befolkningsveksten, 
befolkningssammensetningen og barnefattigdommen som vi har snakket om tidligere. 
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Byråd Sylvi Listhaug: Jeg har personlig erfaring med helsestasjonen for ikke så veldig lang 
tid tilbake, i en av de bydelene som har det aller tøffest på den måten at veldig mange barn 
fødes. Jeg må si at den oppfølgingen jeg fikk, var helt upåklagelig. 
 
Det gjøres en kjempejobb, for jeg vet det er mange flere enn meg som er godt fornøyd. Det er 
slik at vi skal legge frem en egen sak om helsestasjon og skolehelsetjenesten, og der vil vi 
nettopp kunne komme inn på en del av de temaene som representanten Eide er inne på. Det er 
helt klart at dette er viktige tjenester for både barn og foreldre, i en tid med mye nytt for alle 
parter. 
 
 
Erling Folkvord (R): Jeg har et spørsmål som egentlig hører hjemme i en tidligere 
årsberetningsdebatt, men da visste vi ingenting om det. 
 
I desember 2005 mottok Altea kommune i Spania en rapport der byrådet i Oslo beskriver fase 
3 i det Spanske sykehjemsprosjektet. Byrådet tilbyr å yte pleie og omsorg i prosjektets fase 3 
til skandinavene som har emigrert til Spania og bosatt seg i Altea-området. Det tilbudet kan 
bare leses som økonomisk svært fristende for en fattig spansk kommune der bl.a. 
språkproblemer, gjerne kompliserer det å yte god pleie og omsorg til utflyttende gamle 
skandinavene. Spørsmålet er, hva var årsaken til at byråd Listhaug og byrådet unnlot å 
orientere Oslo bystyre om at det var gitt et sånt tilbud? 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: I desember 2005 befant jeg meg i den amerikanske kongressen, 
ganske langt unna denne sal, og akkurat det som ble gjort da kan ikke jeg svare på. Det som 
jeg kan svare på er at Oslo skal gi et tilbud til våre innbyggere, og sørge for å følge opp de 
lovene og reglene som vi er underlagt i forhold til å yte hjelp og service til de vi har ansvaret 
for. 
 
 
….. stemme fra salen….. 
 
 
Ordføreren: Hvis det er en misforståelse går det an å få oppklart det. 
 
 
Erling Folkvord (R): Det er interessant å høre hvor byråden var i desember 2005. Spørsmålet 
var hvorfor byråden unnlot å legge fram gitt faktainformasjon for bystyret i august 2006. Det 
bør byråden kunne svare på. 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: I august 2006 ble det lagt frem en sak fra byutviklingsbyråden som 
omhandlet å opprette et spansk aksjeselskap. Det var den saken som ble fremlagt. 
 
 
Nina Bachke (A): Jeg synes det er ganske interessant at byråden snakker så varmt om 
valgfrihet. Jeg tror det er ganske mange eldre i denne byen som gjerne skulle valgt litt mer 
hjelp, eller valgt en sykehjemsplass når de trenger det. 
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Ganske interessant synes jeg det er at byrådet har sluttet å rapportere på hvor mange som får 
oppfylt sitt førstevalg om sykehjem etter at de har fått vedtak om sykehjemsplass. 
Unnskyldningen er at det er så krevende å samle inn informasjon fra de 15 bydelene, men når 
informasjonen finnes, kan det da ikke være noen kunst, og vi har fått det tidligere. 
 
Mistanken er at dette er nok ett av Fs luftslott i eldrepolitikken på linje med sykehjem i Spania 
og Omsorg Pluss, der vi etter årevis med propagandering kun har fått så vidt over 100 plasser. 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: At det skulle være noe problem å innhente det, er jeg ikke kjent med. 
Det jeg vet er at det er Sykehjemsetaten som vil ha oversikt over hvem/hvor det er ventelister, 
hvem som får innfridd førstevalgene sine og hvem som ikke får det. Det skulle ikke være mer 
”hokus-pokus” enn å spørre Sykehjemsetaten. 
 
 
Ordføreren: Takk skal du ha. Det avslutter den runden. Den neste er byråd Torger Ødegaard. 
 
 
Byråd Torger Ødegaard: Jeg må si det er rørende å oppleve at sosialistisk venstreparti på 
den ene siden hevder at det er bred enighet om skolepolitikken, og at vi står sammen om de 
gode resultatene, og på den andre siden kritiserer de Osloskolen nord og ned. Det kommer 
altså fra et parti som har vært skeptisk til de viktigste reformene i kunnskapsløftet, både her på 
huset og i stortinget. 
 
Jeg synes også det er artig å diskutere resultater med partier som egentlig ikke er tilhenger av 
kartlegging og åpenhet om resultater. Det vil vi gjerne gjøre mer av. En skole som utfordrer 
elevene og som er ambisiøse på vegne av deres læring og som stiller krav til resultater fra 
første skoledag er det viktigste vi kan bidra med overfor barn og unge. En god skole er den 
viktigste institusjonen vi rår over for å skape sosial mobilitet. Vi må snakke mer om plikten til 
å yte sitt beste. Skolen skal være et trygt sted, fri for mobbing, vold og rasisme og som stiller 
strenge krav til arbeidsinnsats, orden og disiplin. Skolen skal møte hver enkelt med et 
ambisiøst tilpasset opplegg hvor elevene både opplever mestring og får noe å strekke seg 
etter. Mange har fått oppleve det i Osloskolen i 2009. 
 
Oslo er på mange måter Norge i miniatyr. Vi som bor her kommer fra hele landet og fra hele 
verden. Vi satser på grunnleggende ferdigheter, og særlig på leseopplæring. Det å kunne lese 
er nøkkelen til å tilegne seg kunnskap på alle områder. 
 
Gjennom kartlegging, åpenhet om resultater og tett oppfølging skal alle elever møte en 
utfordrende skole. For å få flere gjennom videregående skole har vi iverksatt mange tiltak, 
bl.a. et intensivkurs i matematikk på 9 videregående skoler for elever som sto i fare for å 
stryke. 4 av 5 elever fikk bestått i standpunkt og til eksamen. Dette var elever som ikke hadde 
lykkes med matematikk til da. Det forteller meg at vi ikke skal velge en politikk som senker 
ambisjonsnivå for enkelte elever, og på den måte foretar karrierevalg for unge mennesker som 
får konsekvenser for resten av livet. Innsats, krav, tett oppfølging og tilrettelegging virker 
bedre. Norsk skole må også ta bedre vare på talentene. Flere hundre elever på ungdomstrinn i 
Osloskolen leser språk eller realfag på videregående nivå og går opp til eksamen med meget 
gode resultater. Likeledes leser elever på videregående fag på universitet- og høgskolenivå. Et 
eget tilbud til talentfulle elever i ballett har vi satt i gang på Ruseløkka. Til neste høst 
etablerer vi et eget tilbud med særskilt talent i musikk på Majorstuen skole. Den offentlige 
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skolen må også utfordre talentene. Oslos elever skal kunne konkurrere med de beste elevene i 
Europa. 
 
 
Khalid Mahmood (A): Byråden snakket om sosial mobilitet. Det er enighet i bystyret om at 
vi er tjent med å ha sosialetniskblandede barnehager og skoler i denne byen. 
Bosettingsmønsteret vi har i byen er ingen enkel oppgave, og kanskje vanskelig, men ikke 
umulig å få dette til. Vi kan ikke tvinge foreldre, men i tilfeller der barnehager ligger i 
nærheten av hverandre bør det være uproblematisk å tilvise plassen med henblikk på bedre 
blanding. En mulighet er at mange søker plass i nærheten av arbeidsplassen sin i stedet for 
bosted. Dette gir også en åpning for at bedre blanding kan oppnås.  
 
Med sentralinntak kunne byrådet med litt oppfinnsomhet fått til en sammenblanding av 
barnehager, uten å gå imot foreldrenes ønsker. Derfor er vi i A litt bekymret for at barnehager 
med noen hundre meters avstand seg imellom kan ha så forskjellig sammensetning. Når vi 
hele tiden snakker om integrering og norsk språkopplæring, og vi vet at blandings- barnehager 
og skoler gir bedre språkopplæring, kan vi forvente at byrådet nå tar utfordringene og kommer 
tilbake til bystyret om at han tør og ta initiativet for å få til en bedre blanding av barnehager 
og skoler? 
 
 
Byråd Torger Ødegaard: Jeg er litt usikker på hva slags politikk A egentlig har på dette 
området, for det kommer litt forskjellige signaler fra litt forskjellige representanter. For meg 
er det, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, det at man skal ha inntak til barnehager på 
bakgrunn av etnisitet. Det synes jeg er en politikk som jeg i hvert fall vil ta sterk avstand fra. 
At barnehager som ligger tett ved siden av hverandre, og hvor det er en veldig skjev 
sammensetning, at de kan samarbeide om å få en annen sammensetning av barna, hvis 
foreldrene ønsker det, det er jeg helt sikker på er mulig å få til. Men dette er i bunn og grunn 
symbolpolitikk, etter min oppfatning. Det er jo sånn at sammensetning av barn i barnehage og 
på skole speiler befolkningssammensetning i den enkelte bydel. Det er også sånn at de aller 
fleste barn og deres foresatte ønsker å gå på skole i nærmiljøet, og de aller fleste foreldre 
ønsker også og ha en barnehageplass i nærmiljøet, selv om jeg vet at noen ønsker å ha en 
barnehageplass i nærheten av der de jobber. Jeg er i hvert fall opptatt av at foreldrene skal få 
velge skole og barnehage ut fra sine egne behov, og ikke ut fra hvilke behov vi måtte ha. 
 
Jeg er også opptatt av å fokusere på innholdet og kvaliteten i norskopplæringen, både i 
barnehage og skole. Vi vet at skolen er det viktigste virkemiddel vi har i forhold til å bidra til 
sosial mobilitet. 
 
 
Elvis Chi Nwosu (A): Til det siste som byråden sa. Det kunne vært fristende å minne han om 
at sosial interaksjon mellom folk med ulik bakgrunn også bidrar til et godt innhold i 
barnehagen, men det er ikke det jeg skal snakke om. 
 
Jeg vil si at skolebyråden gjør så godt han kan. Det ser vi, men det er et område som jeg vil 
peke på. Det er Twitterskolene. Bekjempelse av klasseforskjeller er helt sentral når det gjelder 
å lykkes med integrering, har mange pekt på i dag. Det er et område man ser dette veldig 
klart, og det er Twitterskolene. Deltakelse i Twitterskolene er en manifestasjon for disse delte 
skoler og delte tiltak når det gjelder barnet i byen. Se bare på Vinderen så finner du at 65 % av 
de barna som går på skole der deltar i aktivitetsskolene, og så ser du på Mortensrud, der er det 
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25 %. Ikke si til meg at dette med klasser og sosialøkonomisk bakgrunn ikke spiller noen rolle 
her. 
 
Jeg har også sett at skolebyråden har abdisert eller har gått tom for ideer eller politikk for hva 
man skal gjøre når det gjelder å øke deltakelse og minske dette frafallet, og balansere det vi 
ser av helt ulike deltakelsesnivåer. Jeg vil høre hva du mener når det gjelder aktivitetsskolene 
som vi ser spiller en veldig, veldig god rolle, og har så godt innhold når det gjelder etter 
skoletilbud, men de som ikke har råd ikke får mulighet til å delta i det. 
 
 
Ordføreren: Ordføreren minner om at det er ett minutt til replikk og svar. 
 
 
Byråd Torger Ødegaard: Det er helt riktig som det ble sagt at det er varierende deltakelse 
rundt omkring i byen på aktivitetsskolen. Først vil jeg si at jeg mener det grepet som er gjort i 
forhold til å få litt mer struktur og retning på det som skjer i det gamle SFO, som vi har gjort 
om til aktivitetsskole, er veldig viktig. Fordi ikke alle elever går der, har vi vært veldig opptatt 
av at leksehjelpen skal gis til alle elever. Også til de som ikke går i aktivitetsskole, så de 
mister altså ikke leksehjelptilbudet. Jeg tror det er viktig å informere foreldrene om at det er 
klokt å sende barna i aktivitetsskole. Jeg tror ikke dette bare er et økonomisk spørsmål, men 
representanten vet at vi også skal, sammen med budsjettet, utrede. Det er et av de 
verbalvedtakene som et flertall i bystyret faktisk har pålagt oss å utrede, og se på forskjellige 
modeller for pris på en inntektsgradert oppholdsbetaling for aktivitetskole, også se det i 
sammenheng med de som har barn i barnehage.  
 
Den økonomiske biten av dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med budsjettet. Jeg 
mener at det er viktig at alle får tilbud om leksehjelp, både de som går i aktivitetsskole og de 
som ikke går der, også mener jeg det er viktig å informere foreldrene om at det klokt å ha 
barna i aktivitetsskole. Det aller viktigste er at skolen virker. Ikke bare at vi har landets beste 
skole, men at vi skal ha en skole som kan konkurrere med de beste skolene i Europa, for det er 
der elevene skal lære å lese og skrive, og dyktiggjøre seg i basisfag og grunnleggende 
ferdighet. Det er det aller viktigste. 
 
 
Trond Jensrud (A): Det er mulig det virker litt forvirrende for byråden at noen ønsker å 
gjøre noe med sosiale ulikheter, men jeg skal forsøke meg, knyttet til barnehager. 
 
Hvis man tenker seg litt mer inn i Ødegaards verden , tenk deg at man tok en slags test på 
foreldrene, og sjekket hvilket språknivå foreldrene hadde. Hvis begge var fremmedspråklige 
og man kunne til og med, hvis man hadde ressurser, tatt en liten sjekk ved inntaket ved de 
enkelte barn til barnehage, og fant ut at det var noen som ikke kunne norsk og hadde foreldre 
som ikke snakket godt norsk. Man kunne da tenkt seg at det var vel så lurt at de ble plassert i 
en barnehage der det var mange ressurssterke foreldre, eller veldig mange av barna som 
snakket norsk, og så sørget for at de var med på en utvikling og lærte for å bli enda bedre til 
de skulle begynne på skolen. Systemet vi har i dag er dessverre sånn at veldig mange av de 
ungene som da i minst grad snakker norsk selv, og har foreldre som ikke gjør det, veldig 
mange av de går i barnehage hvor de andre ungene er i samme situasjon. Det er ikke så veldig 
overraskende at de da får litt mindre muligheter. Det er ett forslag A har kommet med i 
forhold til hvordan man kunne gjøre dette. Det går sikkert an å gjøre det på en enda bedre 
måte, og jeg utfordrer Ødegaard, ut i fra sitt tankesett, å finne på en metode der han oppnår 
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bedre resultater. Gjør det gjerne lurere enn det Jan Bøhler har foreslått, men ikke bare si 
”dette går ikke”. 
 
 
Byråd Torger Ødegaard: Det er ikke det jeg har sagt. Nå må representanten lytte. Jeg har 
ikke svart at det ikke går. Jeg har svart at det er ikke politisk ønskelig fra mitt ståsted og 
tildele barnehageplass ut fra hudfarge. Det er det jeg sagt, og det er det jeg mener, og det bør 
man snart få med seg. 
 
Det er ikke forvirrende for denne byråden at noen er opptatt av å gjøre noe med sosiale 
ulikheter. Hvis representantene hører etter hva jeg sier, så sier jeg at dette er skolens viktigste 
oppgave. Skolens aller viktigste oppgave er å bidra til sosial mobilitet. Heldigvis har vi det 
dokumentert, ikke fra Høyres Hus, byrådet eller fra undertegnede. Vi har dokumentert fra 
forskere at Osloskolen i størst grad i landet bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og i større 
grad enn alle andre skoler, så vidt meg bekjent, bidrar til å kompensere for den 
forskjelligheten man møter hjemmefra. Det er hva analysene av de nasjonale prøvene, og det 
arbeidet som har skjedd i Osloskolen de siste årene, har dokumentert.  
 
La det være helt klart. Denne byråden er veldig opptatt av å utjevne sosiale forskjeller og 
bidra til sosial mobilitet, og blir ikke forvirret. Det er ikke et fremmed tankesett, hvis noen 
stiller meg spørsmål om det. 
 
Jeg må gjøre representanten oppmerksom på at vi faktisk driver språkkartlegging på 4-års 
kontrollen, nettopp for å prøve og fange opp de som er født og oppvokst her, og som har et 
dårlig grunnlag i norsk, før de begynner på skolen. Fange de opp i barnehagen, gi de et 
språkstimuleringstilbud i barnehagen, eller utenfor barnehagen hvis de ikke går i barnehagen, 
i regi av helsestasjon eller på annen måte. Nettopp for å sørge for at man ikke starter på skolen 
med et handikap som man kanskje drar med seg gjennom hele skoleløpet. Men og ha et 
inntakssystem i barnehager basert på hudfarge, kommer aldri denne byråden til å gå inn for. 
At barnehager kan finne praktiske løsninger, hvis foreldrene ønsker det, sånn at barn kan bytte 
barnehage innenfor bydelen hvis de ønsker det, vil ikke jeg ha noen motforestillinger mot. 
 
 
Trond Jensrud (A): Det er mange ting jeg kunne sagt til dette, men det skal jeg ikke gjøre. 
Jeg skal ta det som er den åpenbare misforståelsen. 
 
Det er en åpenbar misforståelse hvis byråden hører hudfarge når vi snakker om 
norskkunnskaper. Hvis han gjør det, så har vi et problem. 
 
 
Khalid Mahmood (A): Vi i A er glad for at Oslo har innfridd krav til lovfestende rett til 
barnehageplass. Omsider viser det seg at grep om lovfestede rett til barnehageplass har 
resultert i at flere tusen barn går i barnehager i byen vår nå. Vi har en lang vei å gå for å få 
besatt alle stillingene i barnehagene med kvalifisert personell, for ansatte på dispensasjon øker 
hvert år. 
 
Oslo er en by med store utfordringer når det gjelder skolen. Mye går bra ellers på skolen, men 
mange store utfordringer står i kø. Frafall i videregående skole er uakseptabel høy. Kun 4 av 
10 får lærlingplass, det er store mangler når det gjelder spesialundervisning. Lese- og 
skriveferdigheter er ikke på det nivået slik vi ønsker oss. Vi registrerer at Utdanningsetaten 
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skriver i sin årsberetning at det er store forskjeller både mellom skoler og innad på den 
enkelte skole, men det som bekymrer oss er deltidsskolen som er i ferd med å etablere seg i 
byen. Delinger er uten tvil i ferd med å påvirke utdanning. Vi er redd for at dette kan skape et 
skille som kan ta lang tid å bygge ned. Derfor bør vi ha fokus på dette nå, og derfor vil A ta 
mål av seg for å jobbe aktivt for å legge til rette for at disse forskjellene minsker og ikke øker. 
 
Vi har i oppgave å legge forholdene slik til rette for at vi får slutt på forskjellen mellom de 
som går i aktivitetsskolen og de som ikke går der. Vi må ta mål av oss for at vi har flest mulig 
blandet elevmasse på skolene. Vi må ta mål av oss til at antall barn som går i barnehage er likt 
over hele byen. Regjeringens tiltak som gratis kjernetid og fri leksehjelp til alle bør utvides og 
komme flere til gode. På den måten kan vi skape en forent skole og en forent by. 
 
Det er utrolig at Oslo fortsatt er på planleggingsnivå når det gjelder å bygge nytt bibliotek 
mens resten av Europa kommer i ny fase med å oppgradere de moderne bibliotekene. De 
borgerlige har styrt denne byen, og vi har fortsatt ikke noe annet å gi enn løfter om biblioteket 
som kommer, men når - det vet vi ikke. 
 
 
Annelise Høegh (H): Det kan kanskje av og til være grunn til å spørre seg hvorfor er vi her i 
dag? Hvorfor driver vi med politikk? Det er viktig å huske på at politikken ikke er til for seg 
selv, men for menneskene i byen. Vi er her fordi vi er utålmodige og gjerne vil at alle 
kommunens tjenestetilbud skal bli stadig bedre. Derfor må vi være mer opptatt av mennesker 
enn av politikk. 
 
Rune Gerhardsen sa ved innledningen av dagens møte at årsberetningsdebattene skal brukes, 
ikke til å være tilbakeskuende, men for å prøve og lære noe av det året som gikk. Det er jeg 
helt enig i, både på godt og vondt. Selv om vi helt sikkert skulle vært foruten alle feilskjærene 
i, hva het regla? Flexus, Spania, IKT og Holmenkollen, så er det viktig at vi tross alt drar 
lærdom av det. 
 
Jeg husker da jeg var med på Holmenkollen-vedtaket første gang, det var vel høsten 2007, 
hvor vi fikk oss presentert to kostnadsoverslag. Et som skulle gi 50 % sikkerhet for at det 
skulle gå galt og et for at det skulle gi 85 % sikkerhet for at det kanskje kunne gå sånn som 
det var foreslått. Vi valgte feil den gangen. Byrådet la fram et dumt forslag, og vi valgte det 
dummeste av dem. Nå har vi vedtatt at slik skal det ikke være lenger, vi skal ha overslag som 
er tuftet langt bedre enn det disse var. 
 
Vi har også, heldigvis, eksempler på god nytenking: Organiseringen av kollektivtransporten, 
Ruter. Det var ikke enstemmig da det ble gjort, men det viser seg nå at vi får stadig større 
tilslutning til det, ikke bare her i salen, men også fra byens borgere. Folk lar bilen stå og tar 
buss, trikk og bane. De kan glemme rutetabellen fordi frekvensen har øket, og selv om det er 
den del forsinkelser her og der så ser vi på sanntidsinformasjonen når den kommer, og da er 
det ikke så irriterende som det ellers ville ha vært. 
 
Så er det også slik at det er ingen her i denne sal som mener at konkurranseutsetting er noe vi 
gjør fordi vi skal gjøre livet vondt og vanskelig for de ansatte i kommunen. Det blir helt feil 
når Trond Jensrud sier at det er ikke noen …….   Det blinker rødt her, ordfører, betyr det at 
jeg har 23 sekunder igjen? Takk, takk. 
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Kiwi, som Trond Jensrud nevnte, de oppfordrer selvfølgelig sine folk og vil gjerne ha flere 
ansatte, men de er jo i konkurranse. De vet, de som jobber der, at hvis jeg jobber litt smartere 
og bedre så er det flere som kommer til min butikk.  
 
Oslo kommune, for at våre ansatte også skal få den følelsen av at hvis de yter litt mer, hvis de 
jobber litt smartere, så tjener de på det, bokstavelig talt. Da må vi gi dem noen å måle seg 
mot, ikke bare måle seg mot hverandre. Det er tankegangen, og derfor har da også Oslo 
kommunes ansatte, enten det nå er sykehjem eller andre etater, vunnet mange 
konkurranseutsettingsanbud fordi de jobber smartere og finner ut nye måter å gjøre det på. 
Dette er en riktig vei å gå. 
 
 
Byråd Anniken Hauglie: Sosialpolitikk handler om mye. Strengt tatt kan det meste betraktes 
i en sosialpolitisk kontekst: 
 
- At vi har en skole som løfter alle elever, som flere har vært inne på,  
- at vi har en boligsosial portefølje som får flere over i egne boliger, eid eller leid,  
- at våre kommunale og sosiale helsetjenester fanger opp og håndterer de mangfoldige behov 
som våre innbyggere har, 
- at vi har en byutvikling som legger opp til trygge, inkluderende nærmiljøer, for å nevne noe. 
 
Jeg mener Oslo har kommet langt i dette arbeidet, og vi har kompetente og ambisiøse 
tjenester og virksomheter, men det er også utfordringer. Det har vært en økning i antall 
meldinger til barnevernet med flere saker og flere krevende saker. Desto viktigere er det at vi 
har et godt dimensjonert og faglig sterkt, men også motivert barnevern. 
 
Jeg vil påstå at Oslo er helt i tet i landet. Så langt har jeg rukket å besøke 14 bydeler og etater 
og organisasjoner innenfor mine ansvarsområder. Jeg har lært mye, også av de utfordringene 
jeg nevnte innledningsvis, men jeg har også fått beskrevet en tjeneste som i større grad har fått 
hodet over vann og ansatte og tillitsvalgte som merker økte ressurser og at tjenestene har fått 
bedre kontroll også på lovkravene. Jeg ser et stort, mangfoldig utviklingsarbeid i bydelene, 
også når det gjelder tidlig intervensjon. 
 
Knapt noe område synes mer komplekst enn rusomsorgen. Ruspolitikken skal være 
kunnskapsbasert og systematisk. Kompetansen blant de ansatte skal være høy, og det 
kommunale tilbudet skal ta høyde for både mangfoldet og de ulike behovene. Vi har en god 
rusomsorg i Oslo, men vi skal også bli bedre. Det er urovekkende at både ventetid og tidsbruk 
til den spesialiserte rusbehandlingen har økt. Pasienter som er motiverte venter på behandling. 
Dette skal jeg følge tett og gå i dialog med spesialisthelsetjenesten og statlige myndigheter og 
kontinuerlig vurdere tiltak som vil kunne bedre rusmiddelmisbrukernes liv. 
 
 
Karima Abd-Daif (A): Sosiale forskjeller mellom østlige og vestlige bydeler forsterkes år 
etter år. Oslo startet som den delte byen med det særpreget at sosial ulikhet skaper skille og 
opprettholdes. Hvordan er det mulig å overse at det er opptil 13 års forskjell i levealder 
mellom østlige og vestlige bydeler i Oslo uten at de ansvarlige politikerne tar fatt i dette? 
 
En utjevning av levekår blant Oslos befolkning forutsetter et stort, langsiktig arbeid. Hittil har 
byrådspartiene som har styrt Oslo i mange år nå ikke prioritert denne oppgaven og ikke vært 
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på offensiven for å motvirke sosiale forskjeller. 
 
Hvordan skal den nye sosialbyråden nå, som har et annet syn ift sosiale forskjeller i byen vår, 
iverksette nødvendige tiltak gjennom et langsiktig arbeid mot mekanismer som utløser sosial 
ulikhet og fører til at fattigdom går i arv? 
 
 
Byråd Anniken Hauglie: Jeg tror vi alle er enige om at for å bidra til resultatlikhet må vi 
også sørge for tilbudsulikhet. Det gjøres en rekke tiltak bl.a. på skolesiden. Ikke minst er det 
nå iverksatt økte lønninger til rektorer eller lærere som går inn i krevende skoler, det er viktig. 
 
Som jeg nevnte i mitt innlegg må vi også ha helse- og sosialtjenester som er kompetente på de 
utfordringene som er i de ulike bydelene. Kommunen bruker langt flere ressurser på barn og 
unge i de fattigere bydelene enn i de rikere bydelene og i tillegg legger vi også store ressurser 
i både Groruddalssatsing og i Oslo sør-satsingen. 
 
Det å si at det ikke gjøres noe for å kompensere for de ulemper som er i de fattigere bydelene 
synes jeg blir, med respekt å melde, ganske spesielt. 
 
 
Marianne Borgen (SV): Jeg har bare et kort spørsmål til byråden. Det har vært mye 
mediaomtale rundt etableringen av asylmottak i Oslo kommune. Jeg lurer på om byråden kan 
orientere kort bystyret nå om hvilken dialog byråden har knyttet til i hvert fall to planlagte 
asylmottak, transittmottak og vanlig asylmottak, på Furuset og Løren? 
 
 
Ordføreren: Det blir Listhaug-problematikk, ja. Det blir litt utenom skjema, men vi slipper 
til Listhaug. 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: Jeg kan bare veldig kort si at vi er selvfølgelig i dialog med UDI ift at 
Oslo kommune skal ha ansvaret for helsetjenesten til de som befinner seg på disse mottakene. 
Der er vi nødt til å komme fram til en løsning. Det blir utført av Bærum kommune så langt og 
Oslo kommune må overta det ansvaret framover. 
 
Forøvrig skal det, etter hva jeg kjenner til, være et møte med UDI, men det er selvfølgelig 
ikke min avdeling, men finans/næring, som skal diskutere om det finnes andre, egnete plasser 
i Oslo som er bedre å bruke enn de plassene som nå er til diskusjon. 
 
 
Marianne Borgen (SV): Grunnen til at jeg stilte spørsmålet til den andre byråden var at, det 
er riktig som Sylvi Listhaug sier, at man har ansvaret for helse, men man har faktisk også 
ansvaret for barneverntjenester for de barna som trenger det, men det kan vi ta en annen gang. 
 
 
Nina Bachke (A): Jeg er enig med byråden i at det er for lange ventetider i 
spesialisthelsetjenesten når det gjelder rus, men det er likevel viktig at tiltakene henger 
sammen, og det er viktig at Oslo kommune er på plass med de tiltakene vi har ansvaret for. 
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Flere bydeler melder i sine årsberetninger om at de har store vanskeligheter med å skaffe 
bolig til ferdigbehandlede ruspasienter når de skal skape seg et nytt liv etter ferdig behandling. 
Løsningene er altfor ofte ustabil, kortsiktig døgnovernatting. Det tar opptil ½ år å få en 
kommunal bolig, av og til også over dette. 
 
Mitt spørsmål til byråden er om hun er tilfreds med den boligsituasjonen som er i Oslo, og om 
vi har tilstrekkelig kapasitet på kommunale boliger for å nå det som er de viktige 
målsettingene innenfor rusomsorgen? 
 
 
Byråd Anniken Hauglie: Det er mange utfordringer innenfor rusomsorgen, ikke minst ift det 
som går på boliger. Det er viktig å huske på at vi har en ganske stor og omfattende 
boligportefølje i Oslo. De kommunale boligene er en del av dette. I tillegg lånes det også ut 
store summer, 4,5 milliarder kroner, til de som kan betjene lån, men ikke får lån i vanlig bank, 
også til depositum. Målet vårt er at flest mulig skal kunne bo i egen bolig, det være seg leid 
eller eid. 
 
Innenfor rusomsorgen har vi nå også startet et kartleggingsarbeid som nå er nylig gjennomført 
hvor vi har sett hvor mange i boligmassen vår som har rus/psykiatri eller i kombinasjon rus og 
psykiatri for å se hvordan vi kan skape et langt bedre boligtilbud tilpasset denne gruppen. 
Denne kartleggingen skal danne grunnlaget for det arbeidet videre. 
 
 
Tone Tellevik Dahl (A): Som vi har nevnt så mange ganger: Oslo vokser. Ettersom Oslo gjør 
det, har vi et lite tomteproblem. Vi har solgt unna altfor mye eiendom de siste årene og kjøper 
nå tilbake desperat for å sikre tomter til viktig sosial infrastruktur. Likevel har man kun klart å 
kjøpe tomter for 13,5 % av det som var satt av til kjøp i budsjettet i 2009. I 2008 klarte man 
bare 20 %. Dette er en veldig dårlig trend når behovet for tomter er veldig stort. 
 
Samtidig var det kun et kjempesalg som reddet resultatet på salgssiden. En tomt vi solgte 
billigere i 2009 enn det tilbudet vi fikk i 2006, for da sa byrådet nei. De syntes tilbudsprisen 
var for lav. Det hjelper ikke alltid å være grisk. 
 
Fremdriften på store reguleringsplaner som vil gi nye tomter for skoler og barnehager har blitt 
bedre, men man bør i større grad prioritere disse prosjektene for å få dem fram. De nye 
kommunale sykkelveiene var totalt fraværende i 2008, men vi fikk regulert én strekning i 
2009 mot statens seks. Målene ble altså ikke nådd. 
 
Skolebarna stues fortsatt i brakker, syklistene lever et farlig liv og boligene er fortsatt små.  
 
Finanskrisens virkning på Oslo i 2009 har vært at de i større grad påvirker kommunen og er 
pådriver for å holde aktivitetene oppe, men den rollen har dessverre ikke byrådet tatt alvorlig 
nok. 
 
Valgfrihet er også et ord byrådet bruker mye, men de fattigste i Oslo har få valg. En jevn 
reduksjon av antall kommunale boliger, lave vedlikeholdsbudsjetter, som fører til økt etterslep 
og for liten geografisk spredning, sørger fortsatt ikke for gode bomiljøer. De svikter ikke bare 
enkeltpersonene som trenger tilrettelagte boliger, de svikter også de andre beboerne i gårdene 
som i 2009 opplever mer utrygghet og hærverk enn før. 
 



 54

Boligbygg sier de mangler 1100 boliger for å dekke det akutte behovet, så Kvalbein trenger 
ikke å tvile på behovet, det er der, det sier KF’et selv. A vet at behovet er mye større, fordi 
40 % av de som tilfredsstiller kriteriene får avslag. Det er fortsatt fire års ventetid for en 
familiebolig. Dette har jeg sagt tre år på rad nå, og det er ingen endring. I ventetiden bor barn 
i boliger som kommunen selv mener ikke egner seg. 
 
Det å skryte av skarve 25 nye boliger på Frogner, like oppi togskinnene, er det eneste de kan 
skilte med av kjøp av kommunale boliger. Når de da selger 54 så går bruttoantallet fortsatt 
ned. Denne politikken hjelper ikke alle de som fortsatt ikke får eller bor i uegnede boliger. 
Byen vokser, men byrådet henger etter. Gjennomføringen svikter og valgfriheten reduseres. 
De rike klarer seg, men de som trenger kommunens hjelp mest fikk det også vanskeligere i 
2009. 
 
 
Carl Christian Blich (H): Siste år har vi stått overfor flere utfordringer på helse- og 
sosialfeltet. Både barnevern og rusomsorg er utfordringer, og vi ser fram til det videre 
samarbeidet med sosialbyråden. 
 
Innledningsvis vil jeg starte med å gi ros til medarbeiderne i Helse- og velferdsetaten som 
koordinerte den store innsatsen ifm massevaksinasjonen sist høst. Videre er det gledelig at 75 
ansatte har fullført hjelpepleierutdanning og at 150 har gjennomført eller igangsatt kurs for å 
bli godkjente helsefagarbeidere. Det er en trend som en god arbeidsgiver ønsker skal fortsette. 
 
Et synkende sykefravær ved legevakten er også gledelig, for ikke å snakke om det gode 
samarbeidet mellom legevakten og Rusmiddeletaten. Det er bare så synd at 
behandlingskapasiteten i Helse Sør-Øst er en propp i rusomsorgen og at det er så vanskelig å 
få oversikt om rusmisbrukerne får innfridd sine rettigheter.  
 
Innenfor helse- og sosialkomiteens områder er det definitivt utfordringer fremover, og vi vil 
nok alltid føle at enda mer burde ha vært gjort. I denne omgang vil jeg trekke fram et par 
utfordringer: Tannhelsen hos Oslos unge er blant landets beste. Ikke desto mindre har vi i 
enkelte bydeler store utfordringer og en tannhelse blant innvandrerbarn som man skal tilbake 
til 1960-tallet for å finne maken til blant datidens barn og unge i Norge. Dette krever spesiell 
oppmerksomhet og målrettet innsats slik at vi kan forhindre store forskjeller som er i ferd med 
å utvikle seg på et helseområde som har fått større sosial betydning enn hva som var tilfellet 
for 40-50 år siden. 
 
Den gang var dårlig tannhelse snarere regelen enn unntaket. Målrettede tiltak vil også 
innebære en systematisering av kunnskap som Tannhelsetjenesten KF erverver i hovedstaden. 
Det må tilrettelegges for at barn og unge som krever ekstra innsats ikke fortrenger andre som 
også må ha et faglig, tilstrekkelig tilbud. God tannhelse kommer ikke automatisk, ikke for 
noen, selv om de fleste i dagens foreldregenerasjon tar den for gitt. Det skal verken de eller vi 
gjøre. 
 
Det andre forholdet jeg ønsker å omtale knytter seg til Omsorgsbygg KFs vansker innenfor 
kommunens egen bygningsmasse å fremskaffe Omsorg +-prosjekter til en månedsleie på 
kr 7 500. Dette medvirker til å forsinke fremdriften av denne satsingen, samtidig som 
regjeringen har endret den statlige finansieringen til ikke å omfatte private utbyggere. 
Resultatet blir at eldre som kunne ha stor nytte av slike tilpassede boliger og som gjennom 
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disse kunne ha fått økt livskvalitet i trygge omgivelser, i stedet må vente unødvendig lenge. 
 
Det står ikke på byrådets vilje, men snarere på nå regjeringsskapt begrensning i konkurransen 
blant mulige tilbydere. Vi gleder oss likevel over til sammen 149 ferdigstilte leiligheter i 
bydelene Nordre Aker og Ullern. 97 som står ferdig i Bydel Grünerløkka til høsten samt 
inngått kontrakter om 202 leiligheter som nylig ble undertegnet med Frelsesarmeen, 
Diakonhuset Lovisenberg og Kirkens Bymisjon. 
 
Det er ikke så galt som noen vil ha det til. 
 
 
Byråd Bård Folke Fredriksen: Jøran Kallmyrs fravær gir meg en unik anledning til å 
snakke om sammenhengen mellom god byutvikling og transportplanlegging. Det å fortette på 
kollektivknutepunkter gir flere boliger. Funksjonelle leiligheter med livsløpsstandard gir 
grunnlag for mer handel og flere servicetilbud, og det reduserer behovet for biltrafikk. 
 
Knutepunktfortetting og en kraftig satsing på nytt materiell, bedre vedlikehold og flere 
avganger i kollektivtrafikken har gitt en kraftig vekst i antallet passasjerer på buss, trikk og 
bane, og det har redusert bilbruken.  
 
Holmenkollbanen oppgraderes nå til Metrostandard. I 2009 ble også T-banestasjonene på 
Grorudbanen rustet opp. 2009 var femte året på rad med vekst i kollektivtrafikken, og siden 
2005 har veksten vært større enn innenfor biltrafikken. Kollektivtrafikkbruken i Oslo steg 
med hele 5,3 % i 2009 og kundetilfredsheten blant de reisende økte. 
 
Biltrafikken sank med 2,9 %, målt etter Statens vegvesens veitrafikkindeks. Dette er byrådet 
stolte av. Byrådet er også opptatt av at skattepengene brukes fornuftig, og gjennom 
konkurranse av all busstransport i Oslo har man oppnådd en årlig kostnadsreduksjon på om 
lag 70 mill. kroner og økt kvalitet på busstilbudet.  
 
Knutepunktfortetting er også en bedre og mer miljøvennlig måte å fortette byen på enn den 
teppebombefortettingen som skjedde før 2003. Når byen vokser trenger vi også mer enn nye 
boliger, T-baner, skoler og barnehage. 
 
Idrett bidrar til mange positive synergieffekter, og det er viktig for byrådet å legge til rette for 
slike aktiviteter. Byrådet har i 2009 fortsatt å prioritere kunstgressbaner og i 2009 ble 
Rommen, Trasop og Abildsø ferdigstilt, mens grunnarbeidene på Bjøråsen og Voksen ble 
lagt. 
 
Frogner stadion er igangsatt og nesten ferdig. Det samme gjelder innendørs løpebane på 
Bislett Stadion. I tillegg er det brukt mye midler på opprustning av våre idrettsanlegg. God 
tilgang til rekreasjon og idrettstilbud er nødvendig infrastruktur i en by som vokser. 
 
 
May Britt Christensen (A): I sin redegjørelse kommer byråden inn på knutepunktbygging og 
-fortetting, sånn som i Bjørvika og Bjørvika tar nå form, og vi ser nesten forandring fra dag til 
dag. 
 
Jeg lurer på hvilke grep byråden gjorde i 2009 for å følge opp bystyrets vedtak om at vi i 
Bjørvika skal ha 10 % rimeligere utleieboliger? 
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Byråd Bård Folke Fredriksen: 2009 var jo først og fremst preget av usikkerheten i etterkant 
av det som er omtalt som en finanskrise, og det ble dessverre ikke igangsatt mange 
boligprosjekter i Oslo. Heldigvis så vi utover høsten 2009 og nå inn i 2010 at etterspørselen 
har tatt seg opp og flere boligprosjekter nå er igangsatt. Flere utbyggere melder nå om at de er 
tilbake på nivået før finanskrisen. 
 
Spørsmålet om utleieboliger i Bjørvika er en del av reguleringsplanen og avtaleverket og 
følges således opp. I tillegg har byrådet også fått en tilleggsoppgave knyttet til å se på 
mulighetene for studentboliger, som vi følger opp i samarbeid med Studentsamskipnadene, 
Havnevesenet og forhåpentligvis også i dialog med staten fremover. 
 
 
Andreas Halse (A): Byråden nevnte mange gode prosjekter som har blitt gjennomført i Oslo 
kommune, særlig innendørs bane på Bislett må jeg si jeg er veldig, veldig glad for. Den er 
veldig nyttig. 
 
Jeg har lyst til å trekke fram noe som jeg og A synes at byråden kunne gjøre mer av. Det er 
rett og slett å prioritere regulering og byggesaksbehandling av det som er sosial infrastruktur. 
Det betyr å bruke den instruksjonsmyndigheten han har overfor etaten til å faktisk sørge for at 
de tingene som er viktig for oss som kommune og som fellesskap å få bygd. 
 
Nå hadde vi en veldig nedgangstid i 2009, særlig innenfor byggebransjen. Vi har lenge hørt 
om at for eksempel innenfor skolebygg er det vanskelig å få anbud. Da må vi benytte de 
mulighetene som er når en sånn nedgangstid skjer ved å faktisk få fortgang i de sakene vi selv 
skal behandle og sørge for at vi faktisk får på plass den sosiale infrastrukturen og benytte de 
mulighetene og rett og slett prioritere det også i etaten. Det er det byråden som kan gjøre noe 
med. 
 
 
Byråd Bård Folke Fredriksen: Jeg er enig med replikanten i at innendørsbanen på Bislett er 
blitt et bra tilskudd. Det har også kampsporthallen. St.Hanshaugen er i en spesiell situasjon 
fordi det er en ferdig utbygget bydel og vel den eneste bydelen som ikke har en tradisjonell 
idrettshall. 
 
Arbeidet med å prioritere sosial infrastruktur har høy prioritet. Undervisningsbygg leverte 60 
% høyere produksjon på sine investeringer i 2009 enn i 2008. Det er en formidabel forbedring 
som selvfølgelig også ble kraftig hjulpet av nedgang i byggemarkedet, som replikanten var 
inne på. 
 
Fra min side jobber vi nå systematisk med å redusere saksbehandlingstidene i Plan- og 
bygningsetaten generelt gjennom en veldig systematisk oppfølging, rapportering, dugnad og 
gjennomgang på det området. Prioriterte saker er et virkemiddel vi bruker fra tid til annen, 
men hvis vi generelt prioriterer alle Oslo kommunes prosjekter som viktige er jeg redd for at 
vi i sum prioriterer så mange saker i arbeidet at vi i realiteten ikke prioriterer noen. Jeg tror vi 
må vurdere det prosjekt for prosjekt og prioritere det som virkelig gjelder, for eksempel når en 
skole skal være ferdig til en gitt dato. 
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Ola Elvestuen (V): Det er godt noen av oss foreslo løpebane på Bislett inn i budsjettet, siden 
den er så populær. 
 
Så skal jeg si to ting til byråden: 1. Når det gjelder knutepunkt så er det ikke bare å ha 
knutepunktene langsmed kollektiv som er viktig, ikke bare i volum, det handler om kvaliteten 
på knutepunktene. Når det gjelder å få opp kvaliteten med den blandingen av boliger, 
grøntarealer, næring og kultur som trengs, så trenger man å bli flinkere til det. Så skal jeg ikke 
snakke mer om Holtet. 
 
Så i 2009 var også året hvor vi hadde 10-årsjubileum for Fjordbyvedtaket. Det er fortsatt sånn, 
som jeg også nevnte i mitt tidligere innlegg, at da skjer ingen ting på Filipstad. Ja, vi har 
aktivitet og det bygges i Bjørvika, men at det står helt stille på Filipstad er en mulighet som 
byen går glipp av. Jeg lurer på om byråden kan gi meg tiltro til at vi faktisk får noe til å skje 
på Filipstad, for her er det kommunen selv som sitter i førersetet, og grunnen til at det stopper 
opp, er kommunen selv. 
 
 
Byråd Bård Folke Fredriksen: Jeg snakker gjerne om Holtet, jeg. Grunnen til at jeg snakket 
om knutepunktfortetting i grenseland mellom samferdsel og byutvikling er nettopp fordi det 
er et godt byutviklingsgrep og viser hvordan tradisjonell samferdselsplanlegging og 
byutvikling kan gå hånd i hånd hvis vi både skal løse boligutfordring, miljøutfordringer og 
god byutvikling. Men at det skal skje med kvalitet er jeg helt enig i, og det viktigste vi nå gjør 
som kommune er å stille kvalitetskrav og sørge for at den veksten vi nå får også skjer med 
kvalitet. 
 
Så til Filipstad. Det ble beskrevet som stillstand. Jeg har lyst til å si at bystyret vedtok en 
fjordbyplan. Det er viktig å få implementert de vedtakene bystyret gjør i det videre 
planleggingsarbeidet. Jeg har selv hatt en dialog med grunneierne. Det er ikke dessverre bare 
Oslo kommune dette har stått på, det har også vært nødvendig å ha møte med Statens 
vegvesen om E 18s utvikling, hvor langt tunnelen skal gå osv. 
 
Jeg er i en god dialog med både grunneier og Statens vegvesen og et møte jeg skal ha med 
Ruter om dette for å klarlegge kollektivtrasé. Jeg tror vi kan komme fram til nyttige 
avklaringer for den videre prosessen rett over sommeren. 
 
 
Nina Bachke (A): For første gang etter flere år med dundrende merforbruk er 
Sykehjemsetaten i balanse. Det er bra. Likevel er det ikke mulig å si at det går spesielt bra på 
sykehjemssektoren. Det er færre sykehjemsplasser ved utgangen av 2009 enn ved 
begynnelsen av året. Samtidig stod det mer enn 100 plasser ledige ved årets slutt. Dette er 
plasser som koster kommunen noe hver eneste dag. 
 
I tillegg finnes det hele sykehjemsavdelinger som står avstengt. På samme tid melder 
eldreombudet at terskelen for å få plass er altfor høy og at den blir stadig høyere. Den såkalte 
liggetiden blir stadig lavere. Det betyr at de som får plass blir stadig sykere og dårligere når 
de får denne plassen. Behovet er der, etterspørselen er ikke det. Bydelene budsjetterer med 
færre plasser enn det bystyret samlet har forutsett at det samlede behovet er. Bydelene sier at 
de ikke har råd til noe annet. Kommunen har mao ikke råd til å kjøpe sine egne 
sykehjemsplasser. Spesielt rasjonelt er det ikke. 
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Byrådets svar er stadig at det satses mer på hjemmetjenester for å kompensere. Da er det verdt 
å merke seg at utgifter per hjemmetjenestemottaker og utgifter per mottaker av pleie- og 
omsorgstjenester har hatt en klar nedgang gjennom hele denne bystyreperioden. At bydelene 
vegrer seg for å kjøpe plasser er ikke enestående på dette området. Vi ser det når det gjelder 
plassering på kommunens rustiltak og kjøp av plasser i barnevernet. Heller ikke her er det noe 
som tilsier at det er et lavere behov, snarere tvert imot. 
 
Hs fraksjonsleder, tannlegen Blich, tok opp tannhelseforskjeller i Oslo. Det er det all grunn til. 
Til tross for at barnebefolkningen vokser med rekordfart så melder tannhelsetjenesten om at 
de innkaller færre barn nå enn de gjorde for fire år siden. Mange blir ikke innkalt mer enn ca 
hvert 2. år. Med de utfordringene Oslo har på tannhelse er ikke dette holdbart. Vi får håpe at 
representanten tar med seg denne bekymringen også når hans parti skal planlegge og 
forberede blå bok for 2011. 
 
 
Hermann Kopp (H): Jeg får gjøre som min ærede kollega fra Rødt her, og ta med meg pc’en 
opp og ikke fikk printet ut mitt siste utkast her. 
 
Oslo, den blå-grønne byen, er en god by å leve i. Byutviklingssektoren har faktisk hatt mange 
positive utviklingstendenser det siste året. Først vil jeg bare beklage at jeg brukte ordet 
sosialklient i min replikk til Marianne Borgen tidligere i dag. Det er likevel slik at i Wien er 
det 60 % av boligene som er subsidiert. Jeg er glad for at Norge langt på vei har innført 
selveierdemokratiet. Så kan man si at det skyldes mange ting, bl.a. selvfølgelig OBOS. 
Sammenlignet med Wien og Stockholm har flertallet av våre innbyggere prioritert det å eie 
sin egen bolig. 
 
Når det gjelder Plan- og bygningsetaten har den redusert saksbehandlingstiden vesentlig. 
Mens man tidligere behandlet ca 75 % av sakene innenfor lovpålagt frist er denne nå hele 
95 %. Restanser i samme etat er halvert fra ca 1300 til 680. Også behandlingstiden for 
klagesaker er betydelig redusert. At reguleringsprosessen derimot har blitt mye bedre er 
positivt både for næringslivet og befolkningen, og det gjør det lettere å holde tritt med 
ambisiøse prognoser for utbygging av bl.a. barnehager, boliger og T-bane. 
 
Selv om foretakene nå har flyttet til en ny byråd, til finans og finanskomiteen, er det viktig å 
påpeke at Omsorgsbygg, Boligbygg og Undervisningsbygg har gjort en strålende innsats i 
2009. Omsorgsbygg har sørget for at målet om full barnehagedekning er nådd og Boligbygg 
har nådd det måltallet for lav ledighet i den kommunale boligmassen på 4 %. Til tross for at 
nesten samtlige leiligheter som blir ledige må gjennomgå en total rehabilitering har man 
faktisk redusert ledigheten til 3,7 %. Dette gir igjen ekstra midler til vedlikehold. 
 
Undervisningsbygg har redusert finansieringsetterslepet betydelig. I 2009 klarte man å øke 
byggeaktiviteten og det ble faktisk gjennomført 40 % mer enn det årets budsjett la opp til. Det 
er godt jobbet, herr ordfører. 
 
Opposisjonen snakker stadig om den delte byen, og det er ofte en unødvendig stigmatisering, 
etter min mening, av enkelte deler av vår by. Vi har nettopp mottatt fire rapporter om 
Groruddalssatsingen, og jeg inviterer bystyret til å lese dette. Det viser at det er kollosalt mye 
som skjer. 110-120 prosjekter er i gang der oppe, jeg har ikke tid til å liste dem opp. 
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La meg bare si at i 2009 ble Oslo kåret til den 3. mest miljøvennlige hovedstaden av The 
Economist. Det er ingen tvil om at Oslo er, uansett hvor man velger å bo, en god by å leve i. 
 
 
Ordføreren: Takk for det. Da har vi igjen byrådslederen og ordførerens spørsmål blir 
hvorvidt noen ser for seg at vi ved å åpne for ett-minuttsinnlegg vil få fram mange nye 
momenter som vi ikke har hørt? Noen vil ha det. Da slipper vi til byrådslederen og så tegner 
man seg for ett minutt. Unnskyld, vi må vente med ett-minuttere for det kan være replikk til 
byrådslederen. 
  
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Vi lever i en fantastisk by i en fantastisk tid. I fjor ble vi 
11 400 flere innbyggere i Oslo. I 2009 fortsatte også foryngelsen av Oslos befolkning. Flere 
innbyggere er positivt, men at befolkningssammensetningen endres i yngre retning tegner 
også godt for fremtiden. 
 
Det aller viktigste virkemiddelet vi fra kommunens side har for å møte og støtte opp om 
utviklingen ligger i areal- og byutviklingspolitikken. Vårt fremste prosjekt i denne 
sammenheng er visjonen om Fjordbyen. Det har nå gått om lag 10 år siden vi i denne sal, 
under betydelig politisk kontrovers, bestemte at Fjordby-visjonen skulle legges til grunn for 
den videre utvikling av Oslos sjøside. 
 
I 2009 ble det lagt viktige og store brikker i det videre Fjordby-arbeidet. Vedtaket om å 
lokalisere Munch- og Stenersensamlingene og Deichmanske hovedbibliotek i nye bygg i 
Bjørvika er viktige kulturpolitiske grep, men også viktig for å sikre fremdrift og utvikling av 
Fjordbyen. 
 
2009 har vært et godt år for kollektivtrafikken i Oslo. Igjen har det vært et godt år for 
kollaktivtrafikken i Oslo. Det er stadig flere som reiser kollektivt. Mange flere enn før. Det er 
færre som kjører bil, og det er faktisk også færre som har bil. Det å lykkes i dette viktige 
området for kommunen er helt sentralt for at vi skal kunne nå våre klimamål og at vi skal 
bidra til et bedre Oslomiljø. 
 
Utviklingen vi har sett i kollektivtrafikken gjennom mange år er ikke tilfeldig. Det dreier seg 
selvfølgelig om bevilgninger, men det dreier seg også om hvordan vi organiserer 
kollektivtrafikken vår. Omorganiseringen av det gamle sporveiskonsernet har vært meget 
omstridt i denne sal. Jeg er overbevist om at uten de grep det ikke-sosialistiske flertallet i 
denne sal gjennomførte, hadde vi ikke oppnådd den situasjonen vi i dag har. Vi har altså ikke 
bare bevilget oss til en bedre kollektivtrafikk, vi har også klart å organisere oss til en bedre.  
 
2009 har vi også diskutert erfaringer fra flere prosjekter og områder som ikke gikk slik vi 
hadde tenkt. Vi har derfor i 2009 tatt viktige grep og lagt grunnlaget for et bedre arbeid 
fremover. Vi har innført et nytt og bedre investeringskontrollregime som skal sikre at 
investeringene våre gjennomføres innen de rammer bystyret har fastsatt og til den tid bystyret 
har bestemt. 
 
Vi har tatt grep ift anskaffelsessiden, og fikk riktignok i 2010 fastsatt den nye 
anskaffelsesforskriften i Oslo kommune. Oslos byråd vil arbeide videre for å sørge for at 
bystyrets vedtak gjennomføres og at når vi diskuterer årsoppgjøret for 2010 har kommet enda 
noen skritt på veien til å lage en enda bedre by for alle de innbyggerne vi tjener. 
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Rune Gerhardsen (A): Jeg håper du merket deg at jeg ikke tegnet meg før byrådslederen 
hadde begynt, etter at han sa: ”Vi lever i en fantastisk by i en fantastisk tid”. Det var så godt at 
jeg måtte benytte anledningen til å støtte ham. 
 
Det er ikke slik at noen kommuner er velstyrte og andre vanstyrte. De fleste er velstyrte, og så 
finnes det en del vanstyre og dårlig styre innimellom. I Oslo er det for mye som går for tregt. 
Under debatten har bysykler, sykkelveier blitt nevnt. Null er for lite, det går for tregt.  
 
Det er for mange store skandaler fordi organiseringen er dårlig. Hver gang vi diskuterer 
skandalene, og Svenn Kristiansen har rett i at det er veldig ofte fordi det er mange av dem, så 
sies det: ”Nå er det ryddet opp”. Men når vi ser på rekken av saker som kommer etterpå så får 
vi ikke øye på at det har blitt bedre. 
 
Hver gang vi problematiserer bestiller-/utførerrollen der det ikke virker kommer 
representanter for byrådspartiene med et forsvar som om dette skulle være grunnlovsfestet. Da 
spør jeg: Er Frognerparkens venner på jordet, for ikke å si i parken, når de opplever 
problemer? Tar Friluftsetaten feil når de nå, etter å ha blitt rekommunalisert, hvis det går an å 
bruke det uttrykket, er svært tilfreds med å få tilbake gjennomføringsansvaret for det de har 
ansvaret for? 
 
Til slutt, siden jeg nevnte det i mitt hovedinnlegg: Synes byrådslederen det er uproblematisk 
at bystyrets medlemmer stadig er i villrede om byrådenes ansvarsområde eller at det er flere 
byråder som må møte i flere komiteer, slik at tidsregnskapet ikke går opp og både spørsmål og 
informasjon faktisk blir skadelidende i det daglige arbeidet? 
 
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Til det første først så oppfattet jeg at representanten 
Gerhardsen mente at det ikke var slik at noen kommuner er velstyrt og noen er vanstyrt. Det 
er jeg faktisk helt uenig i. Jeg tror det finnes ganske mange eksempler på kommuner som er i 
betydelige utfordringer. Vi har for eksempel en kommune som ligger noe lenger nord enn der 
vi selv hører til, en by med noen mener altfor stor kirke ift befolkningen, nemlig Trondheim. 
De har betydelige utfordringer. 
 
Når vi i Oslo bystyre diskuterer hvor vi skal legge inn veksten i kommunebudsjettene, så 
diskuterer de hvor de skal ta ut reduksjonene, hvor de skal gjennomføre kuttene, fordi de har 
levd over evne og fordi de har brukt mer enn de har. 
 
Så sier Gerhardsen at det er mange skandaler og at det ikke gjøres noe. Jeg mener jeg faktisk 
forsøkte å antyde i mitt innlegg om noe av det vi har gjort. Vi har som byråd tatt initiativ til at 
vi får et system i Oslo som sikrer at de investeringene vi skal gjennomføre skjer innen tiden 
og innen de bevilgninger som er fastsatt. 
 
Jeg tror Oslo kommune burde ha laget et slikt system før, det skal jeg være den første til å 
innrømme, men vi har nå gjort det. Vi har laget en ny anskaffelsesstrategi som skal bidra til 
og sørge for at vi ledelsesforankrer anskaffelsene som skjer i Oslo kommune. Vi anskaffer 
varer og tjenester for over 15 milliarder kroner i året, og det er klart at vi trenger en strategi 
som er bedre enn den har vært for hvordan vi skal gjøre det. 
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Når det gjelder at flere byrådet møter i komiteenes ulike møter så mener jeg at det i og for seg 
ikke er noe problem. Jeg tror det bidrar til at flere byråder får et større innblikk i hvordan 
bystyret arbeider i de ulike komiteene. 
 
 
Nina Bachke (A): I 2009 var det en klar nedgang i innsøkning til Rusmiddeletatens tiltak. I 
2009 har det vært mer enn en halvering av akuttplasseringer i barnevernet. Ved slutten av 
2009 sto det for mange sykehjemsplasser ledige. Bystyret har ikke forutsatt at det skulle være 
slike endringer, en har forutsatt at behovet er der. 
 
En klokkertro på kjøp og salg av plasser som metode for fordeling av velferdsgoder gir utfall 
som ikke er i tråd med bystyrets overordnede politikk. Merforbruk er et fy-ord, men 
mindreforbruk er også dårlig styring når det ikke godt kan redegjøres for at behovene er 
endret. 
 
Et mindreforbruk av viktige velferdsgoder kan raskt gi kostnader som ikke er synlige i 
årsoppgjøret for 2009, men som vil dukke opp også i senere sammenhenger. 
 
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Jeg er uten videre enig med representanten Bachke i at 
det er fornuftig at man bruker de midler som avsettes, verken mer eller mindre. Jeg synes 
imidlertid Bachke hadde et litt pussig eksempel ift institusjonsbruk i barnevernet. Jeg 
opplever vel at det er ganske bred politisk enighet om at man ønsker å redusere 
institusjonsbruken av institusjon i barnevernet og at man ønsker snarere å ha flere tiltak i 
hjemmet, hvor man bidrar til at familiene i bedre grad og med hjelp fra det offentlige, kan 
sørge for at en problematisk familiesituasjon kan bedres eller at man kan unngå å komme i en 
slik situasjon. 
 
Så jeg oppleverer snarere tvert i mot at her er det en relativt bred politisk enighet om målet, 
nemlig at vi ønsker mindre bruk av institusjon og mer bruk av tjenester i hjemmet. 
 
 
Trond Jensrud (A): Jeg har stor respekt for at byrådslederen har god kunnskap om Oslo 
kommune. Jeg tror nok at han derimot har noe dårligere kunnskap om enkelte andre 
kommuner. Jeg synes det er litt trist at byrådslederen i Oslo velger med bred penn å fastslå at 
like kategorisk som at Oslo er veldrevet så er Trondheim kommune det motsatte. 
 
Det er riktig at Trondheim hadde noen økonomiske problemer, særlig i fjor. Grunnen til det, 
de som ler mest i salen nå burde ringe sine partifeller og spørre hvordan deres partifeller 
stemte ift salg av aksjene og eierskapet i energiselskapet og hvor de valgte å plassere det. Det 
skjedde altså før de som i dag styrer Trondheim overtok. Det ble satt på børs. Dette er den 
strålende ideen som F fortsatt har i sitt program i Oslo og som H tidligere også var en varm 
tilhenger av, nemlig å selge seg ut av Hafslund og energimarkedet for så å sette pengene på 
børsen og se hvordan det går. Det er det de prøvde i Trondheim, og det har man slitt noe med. 
 
Det er ikke riktig at Trondheim kommune er dårlig drevet. Trondheim har fått til veldig 
mange ting, for eksempel har de lykkes langt bedre når det gjelder barnehager mye tidligere 
enn det Oslo lykkes med. 
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Byrådsleder Stian Berger Røsland: Det var en interessant redegjørelse. Trondheim har jo 
for øvrig det elementet ved seg når det gjelder barnehager at de får færre barn i 
barnehagealder, så de får egentlig full barnehagedekning bare ved å la være og nedlegge en 
barnehage fordi det blir færre barn. Prestasjonen ved å la være og nedlegge tilbud er vel ikke 
så veldig oppsiktsvekkende. 
 
Jeg tror Trondheim og Oslo er gode eksempler fordi de viser to ulike politiske tilnærminger. 
De viser en tilnærming i Oslo og man ønsker å samarbeide med private som om man ønsker å 
få korreksjon ift hvordan man selv driver fra ideelle organisasjoner og private virksomheter.  
 
Trondheim ønsker det motsatte. De hadde et ønske om å rekommunalisere sykehjemsplasser 
som fungerte utmerket, hvor jeg mener å huske at ordføreren der uttalte at det spilte ingen 
rolle hvordan de eldre egentlig hadde det, det viktige var at de som jobbet på institusjonene 
var kommunalt ansatt. 
 
De ønsker å rekommunalisere de tekniske tjenestene. Jeg tror det er et interessant studium 
verdt å se hvordan man har en ulik tilnærming ift hvordan man moderniserer sin kommune 
eller hvordan man går tilbake igjen til 60-tallet. Det har også en betydning ift i hvilken grad 
man klarer å levere gode tjenester over tid. Vi har sett i Trondheim at tjenestene blir mer 
kostbare, økonomien kommer i ulage og til syvende og sist er det innbyggerne som må betale 
i form av dårligere tjenester og høyere avgifter. 
 
 
Kjell Veivåg (V): 40 % av elevene i grunnskolen i Oslo, dvs. 21 050 elever, har 
minoritetsspråklig bakgrunn. I inneværende år er det 58 skoler der disse elevene er i flertall. 
Vi vet med sikkerhet at disse tallene kommer til å stige markert i årene som kommer. Det er 
det moderne Oslo.  
 
Det dukker jevnlig opp rikspolitikere fra A og SV som ser på dette som et problem. De liker 
ikke at folk bosetter seg som de gjør og derfor vil de også bestemme om elevene skal gå på 
sin nærskole eller ikke. Det er for øvrig de samme politikerne som er livredde for fritt 
skolevalg i videregående skoler. 
 
Utdanning er en avgjørende forutsetning for å unngå at det etableres nye klasseskiller bygd på 
etnisitet. Derfor må skolepolitikken i Oslo ikke handle om hvor elevene kommer fra eller hvor 
de bor, men om hva de lærer og deres sosiale utvikling. Årsmeldingen fra Utdanningsetaten 
forteller om læringsmål og læringsresultater. Den handler bl.a. om satsingen i Groruddalen, 
der det etableres kunnskapssentra, skoledagen utvides, man søker etter de beste lærerne ved å 
legge på to ekstra lønnstrinn, metodikken Early Years innføres og mye mer. 
 
Samlet er dette trolig den største satsingen i byens historie når det gjelder å jevne ut 
forskjeller mellom elevene i skolen. Så ser vi også resultater på de kartleggingsprøvene på 1. 
og 2. trinn. Vi skal fortsette å løfte skolen, og min melding er at V vil gi støtte til skoleledere 
og lærere som arbeider for kvalitet og resultater. Vi har lite bruk for politikere som sitter på 
sidelinjen og diskuterer skolegrenser. 
 
 
Til dagsorden 
 
Ordføreren: Camilla Wilhelmsen (F) går ut og Peter N. Myhre tar sete. 
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Jan Tank-Nielsen (F): Oslo kommune bør som andre større bedrifter ha et konsernregnskap 
med 15 avdelingsregnskap for bydelene og for de enkelte etater med lik kontoplan. Dette vil 
forenkle og forbedre alle oppgaver. I tillegg vil evt. ikke-regnskapskyndige politikere få bedre 
forståelse om hva de egentlig beslutter. 
 
Sammenlignbare tall mot fjorår samt endringer, positive som negative, vises år etter år. 
Endringer forklares med noter, som for eksempel reduksjon skyldes to færre sykehjemsplasser 
til kr 800 000. I bydelsbudsjetter forekommer endringer i løpet av året som er umulig å forstå 
uten inngående praktisk kunnskap om tallene, med unntak av summen av tallene på 
bunnlinjen. 
 
Budsjettendringer bør vises som økninger eller reduksjoner på samme linje og gjerne fordelt 
på to kolonner. På denne måten fremstår tallene som god forklaring på overskridelser eller det 
motsatte og behovet for noter reduseres. I min bydel, Frogner, har denne representanten fått 
bekreftet at få eller ingen av BU-representantene forstår det fremlagte regnskap, med unntak 
av at de ser tallene på bunnlinjen. KOSTRA  mangler også likhet i oppbygging og bruk 
mellom de forskjellige bydeler. F mener dette er uheldig. 
 
 
Yasmin Mujahid (A): Årets budsjett er et eksempel for mange ubrukte midler og 
ugjennomførte planer som ligger hos byrådene. Det siste vinteren var hard, med mange 
kuldegrader og masse snø. Det er beklagelig at byen ikke var rustet opp for disse 
utfordringene. Brøytingen var elendig de fleste stedene i Oslo og fremkommeligheten var helt 
umulig mange steder i byen.  
 
Problemet med store mengder snø kunne løses med permanente snødeponier. Ved regulering 
av Åsland snødeponi ba bystyret om å se på muligheten for et snøsmeltingsanlegg ved sjøen, 
men byrådet har ikke fulgt opp dette. Det er overraskende å observere at Samferdselsetaten 
først nå har fått dette oppdraget. 
 
Det ligger mange planer om sykkelveier i byrådet for behandling. To planer har ligget i flere 
år i byrådsavdelingen. Det er veldig beklagelig at byrådspartiene skryter veldig mye av 
miljøsatsing, mens byrådet på den ene siden snakker ustoppelig om miljø og el-biler, mens 
den andre siden ikke har gjort et eneste tiltak for bygging av sykkelveier i Oslo, som er det 
mest miljøvennlige fremkommelighetsmiddelet i våre dag. 
 
 
Toril Fiskerstrand (H): Vi er alle opptatt av at barn og unge skal vokse opp og ha det trygt 
og godt med en barndom de kan minnes med glede. Mye kan gjøres fra politisk hold, men det 
største ansvaret ligger på foreldrene selv.  
 
Byrådet gjør masse for å legge til rette for at de som trenger hjelp og støtte skal få tilpasset 
hjelp og støtte. Spesielt gjøres det masse både i skolesektoren og på helse- og sosialområdet. 
Men det er ikke til å unngå at det finnes sosiale forskjeller i en hovedstad, og byen tiltrekker 
seg både vanskeligstilte og heldig stilte fra både inn- og utland.  
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Det å stille krav og gi ansvar til den enkelte beboer og familien skal stimulere hver enkelt til å 
skape et trygt og godt liv for seg og sine. Vi bor i et eventyrland der rammebetingelsene ligger 
til rette for dette. 
 
 
Janne Svegården (A): Jeg tar opp det jeg hadde tenkt å si til byrådslederen, hvor jeg ikke 
fikk anledning. Det gjelder hva byrådet har tenkt å gjøre med de mange vedtak som etter hvert 
ligger i bystyret når det gjelder å bygge nye svømmehaller i Oslo? 
 
Nå er det nevnt sykkelveier som ikke har blitt realisert. Jeg vil minne om at det er gjort vedtak 
i både idrettsmelding, i verbalvedtak om at en skal både sette i gang prosjektering i 
Groruddalen, på Romsås. Det skal settes i gang prosjektering på Røa og ikke minst sette i 
gang et konkurranseanlegg. Det siste jeg hørte nå er at tomta på Røa, som i hvert fall tidligere 
har vært omtalt som det stedet en skulle bygge et svømmeanlegg, er nå lagt ut for salg. 
 
Jeg lurer litt på, jeg har stilt idrettsbyråden dette spørsmålet i finanskomiteen. Han kunne ikke 
svare at det var gjort noen verdens ting med noen av disse vedtakene og verbalforslagene som 
bystyret har vedtatt. 
 
Derfor hadde jeg lyst til å få et svar fra byrådslederen: Hva har byrådet tenkt å gjøre med dette 
i 2010 når det ikke er gjort noen ting i 2009? 
 
 
Ola Kvisgaard (H): Debatten i dag har vært preget av generalisering og til dels grunnløse 
påstander om den etnisk delte byen og den etnisk delte skolen. Jeg synes derimot at 
Utdanningsetatens rapport vitner om målrettet innsats som virker og at måling og oppfølging 
av dårlige resultater har gitt forbedring, og også at lønn som virkemiddel har vært svært 
velfungerende. Det har heller ikke vært nevnt her at vi har en finansieringsmodell som tar 
hensyn til sosioøkonomisk bakgrunn for elevene. 
 
Jeg kan tenke meg å bruke Gran skole som et eksempel. Der er 93 % minoritetsspråklige og 
fremgangen i basisfagene har vært formidabel. Mest markant i matematikk, hvor det har økt 
fra 3,2 % på de to høyeste nivåene i 2008 til 31 % i 2009. 
 
Så kanskje det aller gledeligste: Elevene har blitt spurt om hvor fornøyd de er med hjelp fra 
lærerne, og da svarer 83 % at de er godt fornøyd og 12 % at de er ganske godt fornøyd, altså 
så mye som 96 %. Det synes jeg ikke vitner om en etnisk delt skole og at det er et problem. 
 
 
Til dagsorden 
 
Ordføreren: Skifte i As gruppe: Gro Jamholt går ut og Tone Birkelund tar sete. 
 
 
Khalid Mahmood (A): Hs representant sier at vi kommer med grunnløse påstander om en 
etnisk skilt by og skole. Det gjør vi ikke, vi kom med konkrete eksempler som vi viste til og 
kan fortelle hvordan situasjonen er. 
 
Vi har nå sett at vi har skoler i denne delen av byen der vi har sett oppslagene. Vi politikere 
kjenner også grasrota og vi vet for eksempel at etnisk norske foreldre tar barna sine ut av 
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skolene. Det er det vel ingen som kan benekte. Hvorfor de tar dem ut av disse skolene får H 
svare for. Jeg regner med at det er den etniske overvekten som er grunnlaget for det. 
 
Vi beskylder ikke dere for at dere har fått det til å bli sånn, men det er, slik Elvis sa, at byrådet 
abdiserer og gidder ikke, tør ikke og vil ikke ta initiativ for å gjøre noe med dette, men venter 
på at ting skal gå av seg selv. Det er den store forskjellen. 
 
Så til dette med at byrådet sier at han ikke vil se på hudfargen, og det er for så vidt greit, men 
vi ser hudfargen av og til når vi ønsker å sette i gang noen av de tiltakene i denne byen fordi 
vi har en flerkulturell by. Av og til må vi se på det. 
 
 
Morten Bakke (H): Vi leser i årsrapporten til KTP at resultatet etter skatt ble 80,5 mill. 
kroner, som er 65,3 mill. kroner bedre enn i 2008. Dette skyldes bl.a. at selskapet og enheter 
har gjennomført effektiviseringsprosesser. Dette er et resultat av en bevisst satsing fra de 
borgerlige partiene. Nå går 80,5 millioner tilbake til ytterligere å bygge ut og forbedre 
infrastrukturen til det beste for byens befolkning. 
 
Leveransen av de nye T-banevognene; MX, går etter planen og ved årsskiftet var 210 av totalt 
249 vogner levert og satt i drift. T-baneverkstedet på Ryen er modernisert og effektivisert i 
takt med utfasing av gammelt materiell. Omfattende opplegg knyttet til det nye materiellet er 
også gjennomført. 
 
Investeringene i nye T-banevogner, og dermed utfasing av de røde vognene, ble vedtatt med 
stort flertall i bystyret. Samtidig med dette ville SV stanse konkurranseutsetting av 
vedlikeholdet av de nye MX-vognene og dermed pålegge KTP å beholde en kompetanse det 
ikke var bruk for. Dette forslaget fikk bl.a. støtte av A. Hadde dette fått flertall ville KTP ikke 
vært så godt rustet som nå ift å inneha personell med riktig kompetanse. 
 
Da er mitt spørsmål til A og SV: Hva er grunnen til at dere setter fagforeningens behov foran 
behovet for å gjøre selskapet mest mulig rustet til å møte fremtiden? 
 
 
Byråd Torger Ødegaard: Jeg skal sitere fra en debatt som var på Østlandssendingen på 
mandag. Det er fint om Jensrud følger med, jeg siterer: 
 
”Det er for stor overvekt av enten etnisk norske barn eller av barn med ikke-vestlig bakgrunn i 
flere barnehager på Oslo øst. Det er et gjennomgående problem. Det er for store forskjeller 
mellom barnehager som ligger nær hverandre. Noen preges i stor grad av minoritetsbarn, 
andre av norske barn”, sier Bøhler. 
 
Bøhler vil nå bruke barnehageopptaket for å fordele barna jevnere. A foreslår ”at når foreldre 
setter opp åtte barnehageønsker må kommunen fordele barna slik at fordelingen blir jevn”, 
forteller Bøhler. 
 
Slik fremstår altså sosialdemokratiet i landets hovedstad i 2010. Barn er problemer som må 
fordeles jevnere. 
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Trond Jensrud (A): Bare til det siste. Jeg hørte ikke noe der om hudfarge. 
 
I debatten har det vært mange temaer. Jeg har lyst til å gripe fatt i en ting fordi i det siste har 
vi fått kartlagt at når man konkurranseutsetter for eksempel sykehjem er det slik at det de 
private firmaene har store penger å tjene på, er pensjonene. En offentlig tjenestepensjon er 
langt gunstigere for de ansatte og dermed også selvsagt dyrere å ha enn en pensjon etter 
NHO-tariffen. Det er det man henter ut, og det utgjør for et sykehjem kanskje 5-6 millioner 
årlig. 
 
Det som er påfallende er at Fs gruppeleder på egne vegne mener at han synes det er meget bra 
å ha en kommunal tjenestepensjon. Det hørtes i grunnen ut som at han tenkt å kjempe for å 
beholde den pensjonen, men han synes altså ikke det er så veldig farlig at sykepleiere og 
hjelpepleiere i kommunen skal få lov å opprettholde den samme pensjonen. Da er det ganske 
hult når hans partileder ellers snakker om hvor synd det er på de sykepleierne som tjener for 
dårlig. Det hjelper ikke å få litt høyere lønn hvis man får dårligere pensjon etter at man er 
ferdig med å jobbe. 
 
 
Ordføreren: Takk skal du ha. Da er egentlig debatten avsluttet, men representanten 
Svegården stilte et spørsmål om bad, og det synes ordføreren er et veldig spennende spørsmål. 
Jeg foreslår at vi, til byrådslederen, byrådslederen var ikke til stede, tar dette som et spørsmål 
til spørretimen i neste møte, slik at Janne Svegården får slippe til med sitt spørsmål sånn at 
byrådslederen får høre det. 
 
Vi skal votere. 
 
Ordføreren kommer til å gå ganske fort fram ift de sakene som oppfattes som enstemmige. 
Der hvor noen ikke har vært med i komiteen er det bare å skrike ut så skal ordføreren prøve å 
….. 
 
 
….. stemme fra salen ….. 
 
 
Skal vi se. Brit Andreassen er på plass. Det betyr at Morten Bakke er dimittert, men trer til i 
de to sakene hvor Christin Krohn er inhabil.  
 
Da setter vi i gang. Ingen bytter mer før vi har votert. 
 
 
 
Sak nr. 193. Årsoppgjør 2009 - Kommunal Konkurranse Oslo KF 
 
Ordføreren: Habilitet: Christin Krohn (H) er inhabil og Morten Bakke tar sete. 
 
Votering.  
 
A og SVs forslag: 
 
”1. Ved konkurranseutsetting av driftsoppgaver skal kommunen selv levere internbud. 



 67

 
2. Byrådet i plenum har fullmakt til unntaksvis å avvike fra dette prinsipp. 
 
3. Kommunal Konkurranse Oslo KF skal være den aktør som normalt leverer slikt internbud 
på egne eller andre kommunale virksomheters vegne.” 
 
Det kommer da i tillegg til den enstemmige innstillinger. 
 
A og SVs forslag. Forkastet mot A, SV og Rs stemmer. 
Finanskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak nr. 194. Årsregnskap 2009 - Arbeidstrening Oslo KF 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak nr. 195. Årsregnskap 2009 - Undervisningsbygg Oslo KF 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 196. Årsregnskap 2009 - Tannhelsetjenesten Oslo KF 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 197. Årsregnskap 2009 - Omsorgsbygg Oslo KF 
 
Ordføreren: Saken er utsatt. 
 
 
 
Sak nr. 198. Årsberetning og årsregnskap 2009 Oslo Havn KF 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 199. Årsregnskap 2009 - Boligbygg Oslo KF 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
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Sak nr. 200. Årsregnskap 2009 for bykassen og lånefondet – 
Byrådets årsberetning for 2009 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 201. Årsoppgjør 2009 - E-CO Energi AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 202. Årsberetning og regnskap 2009 - Oslo 
Pensjonsforsikring AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 203. Årsberetning og regnskap 2009 - Oslo Forsikring AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 204. Årsrapport 2009 for Oslo Vognselskap AS 
 
Ordføreren: Habilitet: Christin Krohn (H) er inhabil og Morten Bakke tar sete. 
 
Votering.  
 
SVs forslag. Forkastet mot SV og Rs stemmer. 
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 205. Oslo Vei AS - Årsoppgjør 2009 
 
Ordføreren: Votering.  
 
Rs forslag. Forkastet mot Rs stemmer. 
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 206. Årsoppgjør 2009 for Kollektivtransportproduksjon AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 



 69

 
 
 

Sak nr. 207. Årsberetning og regnskap 2009 for Ruter AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 208. Oslo Konserthus AS - Årsberetning og årsregnskap for 
2009 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 209. Oslo Nye Teater AS - Årsberetning og årsregnskap for 
2009 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 210. Årsoppgjør 2009 - Oslo Kino AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 211. Årsberetning og regnskap 2009 for Haraldrudveien 24 
AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 212. Årsberetning og regnskap 2009 for Haraldrudveien 26 
AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak nr. 213. Årsberetning og regnskap 2009 for Haraldrudveien 28 
AS 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
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Sak nr. 214. Årsberetning 2009 for Bystyrets virksomheter 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak nr. 215. Osloregionens årsrapport for 2009 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak nr. 216. Østlandssamarbeidets årsrapport for 2009 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Så har vi denne saken som var falt ut av kart, som nå heter 236.1. 
 
Sak nr. 236.1. Generalforsamlinger i bedrifter for yrkeshemmede - 
Status 31.12.2009 og styrerepresentasjon 
 
Ordføreren: Jo, den er tatt med i debatt. Ordføreren sa at den var falt ut av kartet, men skulle 
inngå blant de sakene vi behandlet samlet. Den var falt ut fordi man trodde det var noe annet 
enn årsberetning og kom på eget kart. Så sa ordføreren at denne skulle tas med i debatten. 
 
 
Trond Jensrud (A): Det sakskartet ble ikke delt ut før ganske langt ut i debatten, og da ble 
det delt ut med 2008-beretningen. Det ble også delt ut et svar på spørsmål fra Janne 
Svegården, men det var svar på spørsmål hun stilte til beretningen for to år siden. Det gjorde 
at Janne Svegården, som har fulgt denne saken fra oss, ikke akkurat var i stand til å kunne 
forberede seg på å ta de tingene i denne debatten, for da var det ikke mulig å tegne seg til det. 
 
Det er helt åpenbart at det må tas som en egen sak med mulighet til å ta ordet til saken. Alt 
annet blir veldig rart. 
 
 
Ordføreren: Bystyret bestemmer det. Jeg beklager at den var falt ut av kart, og jeg beklager 
også at det var delt ut feil årsberetning. 
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Jeg vil slutte meg til det representanten Jensrud sier. I og med at det 
for det første ble delt ut sent og for det andre ble delt ut feil årstall på både årsberetning og 
svar på spørsmål til årsberetningen. Jeg synes det er rimelig at bystyret får anledning til å ha 
en egen debatt om dette. 
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Ordføreren: Skal vi ta det nå, eller i neste møte? Neste møte. Da er saken utsatt. 
 
 
 
Sak nr. 192. Protokoll fra bystyrets møte 19. mai 2010 
 
Ordføreren: Ingen har innvendinger til protokollen fra 19. mai? Godkjent. 
 
 
Varaordføreren er usikker på om vi fikk tatt alle selskapene, men hvis noen finner et så er 
ordføreren villig til å ta opp voteringen. 
 
 
 
Sak nr. 217. Nytt valgoppgjør for bystyret (2007-2011) - Anette Hjertø 
(H) 
 
Ordføreren: Saken er sendt bystyret til orientering. Den var enstemmig i valgstyret. Tatt til 
orientering. 
 
 
 
Sak nr. 218. Nytt valgoppgjør for bystyret (2007-2011) - Venstres 
gruppe 
 
Ordføreren: Saken er sendt bystyret til orientering. Den var enstemmig i valgstyret. Tatt til 
orientering. 
 
 
 

Sak nr. 219. Deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved 
kommunestyre- og bydelsvalget 2011 - valg av bydel 
 
Ingrid Baltzersen (R): Jeg var så tidlig ute at jeg begynte å lure på om det var feil sak siden 
jeg kom først. 
 
Først og fremst vil jeg si at vi er glade for at bystyrets flertall har snudd i denne saken og ikke 
vil være med på forsøk med valg over internett. Det kan være fristende å ta i bruk ny 
teknologi over alt der det er mulig. Det vil helt klart være enklere for de fleste av oss om vi 
slapp å gå ut av døren for å bruke stemmeretten. Det ville helt opplagt gjøre det mye enklere 
og raskere å telle opp stemmene, og over tid er det godt mulig at vi kan spare en del kroner på 
å gjennomføre valget over nett. 
 
Selv om man har muligheten, er det ikke alltid man bør. Det er flere gode grunner til å være 
skeptisk til valg over internett. Det er ett argument som er det aller viktigste og som handler 
om et problem som vi ikke ser er mulig å løse: Valg i ukontrollerte omgivelser, som man 
kaller det. Altså valg fra sofaen hjemme i stua er helt uforenlig med idealet om fritt og 
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hemmelig valg. 
 
Problemet med valg over internett er nettopp det: At vi ikke har noen mulighet til å 
kontrollere at folk har anledning til å stemme på noen uten at noen sitter ved siden av deg i 
sofaen og følger med. Det er ikke nødvendig å tvinge eller true noen for å utsette dem for 
press, det kan være så enkelt som at en synes det er litt flaut å stemme SP, selv om det er det 
en egentlig vil. Det kan jo være derfor de ikke er representert her. 
 
Den statlige prosjektgruppa som jobber med dette forsøket mener at fritt og hemmelig valg er 
ivaretatt med muligheten til å gjøre om stemmen sin, enten over nett eller ved å avlegge 
papirstemme på selve valgdagen. Men hvor mange kommer til å benytte seg av denne 
muligheten? 
 
Hvis du har blitt presset til å stemme mot din egen overbevisning, eller hvis du har stemt i 
fylla sammen med kompisene dine er sjansen stor for at de fleste vil trekke på skuldrene og 
tenke at ”nå har jeg jo stemt, og min ene stemme kommer ikke til å gjøre noen forskjell 
likevel”. 
 
De som har blitt utsatt for direkte press, eller til og med tvang, vil kanskje ikke en gang få 
muligheten til å trekke stemmen sin. 
 
Blant dem som er for valg over nett vil noen si at kanskje man ofrer et fritt og hemmelig valg 
for noen for å få det enklere for de fleste. Det kan vi ikke gå med på. Stemmeretten er for alle, 
ikke bare for de med sterke nok meninger. 
 
R er for at det skal bli enklere å stemme, men vi er ikke for at det skal skje ved å avvikle 
valget på en slik måte som direkte truer borgernes demokratiske rettigheter. 
 
Helt til sist må jeg bare klare opp i en liten glipp som gikk oss hus forbi da protokollene fra 
bystyrets møte 11. november var oppe til godkjenning. I bystyrets sak 316/09 Søknad 
deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 
2011, står det i protokollen at valgstyrets innstilling ble vedtatt mot Vs 5 stemmer. Siden R, 
sammen med Ivar Johansen, stemte for Vs forslag om å ikke delta i forsøket stemte selvsagt 
også vi imot valgstyrets innstilling. 
 
 
Rune Gerhardsen (A): Da jeg en gang tidlig i livet brukte et halvt år av mitt liv på å 
bekjempe nærradio og farge-TV, bestemte jeg meg for at jeg aldri skulle sitte på bakerste 
vogn når den teknologiske utvikling gikk videre. 
 
Jeg mener altså at det vil være bakstreversk av landets hovedstad å skulle si at hvis 
fedrelandet skal gjennomføre et forsøk så skal hovedstaden ikke være med. Jeg sier det på den 
måten fordi det er Stortinget som tar ansvaret for om dette blir rett gjennomført. Jeg går ut fra 
at Stortinget ikke har regnet med som så, at dette er veldig tvilsomt, men vi overlater til 
kommunene å sikre at det blir et ordentlig valg. 
 
Jeg kan godt tenke meg at Stortinget kommer til å skyte det ned, jeg ser ikke bort fra det. Men 
jeg synes det vil være et veldig dårlig signal at Oslo kommune, landets hovedstad, sier at ”nei, 
dette vil vi ikke være med på”. 
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Så legger jeg til, noe jeg går ut fra bør feste seg i alle disse facebook-sidene rundt her: Er det 
noen som tror, når alt annet går over på denne form for kommunikasjon og atferd, at ikke vi 
om 10-20-30 år velger på denne måten, eller har en eller annen form for elektronisk 
tilnærming til valg? Da er det ikke så dumt, synes jeg, å ha vært med til å begynne med og ha 
gjort de erfaringene som er nødvendig å gjøre og kunne gjøre korrigeringer. 
 
Jeg synes det er litt pussig at det er en så enstemmig konservativ konservatisme her, men det 
er det. 
 
 
Eirik Lae Solberg (H): Det er ikke ofte, men det hender en gang i blant, at jeg er enig i alt 
det R sier, men det tror jeg faktisk var tilfelle denne gangen. 
 
Vi er bekymret fordi vi er overbevist om at slik den ordningen er beskrevet så vil det lett 
komme i konflikt med prinsippet om hemmelig valg. Det vil også komme i konflikt med det 
svært viktige prinsippet om at det skal være mulig å stemme uten å bli påvirket eller utsatt for 
utilbørlig press i selve stemmeøyeblikket. Det er det representanten fra R omtalte som at 
stemmegivningen skal foregå i kontrollerte omgivelser. 
 
Det er egentlig ganske spesielt at man i dette forslaget til en prøveordning går bort fra et så 
grunnleggende prinsipp. Dette er ikke uttrykk for bakstreverskhet, det er rett og slett respekt 
for at folks stemmegivning og valget skal foregå innenfor normale, demokratiske rammer og 
innenfor det som er vel anerkjent å være gode valgrutiner. 
 
Det er faktisk slik at når norske valgobservatører deltar på valg og observerer valg i andre 
land, så følger de en håndbok fra OSSE, hvor det står helt svart på hvitt at enhver 
stemmegivning utenfor stemmelokalet kompromitterer prinsippet om hemmelig valg. Så er 
det dette man faktisk legger opp til, som er helt i strid med hvordan norske valgobservatører 
skal forholde seg når de er ute og observerer valg i utlandet. Selv om vi kan håpe at det ikke 
skal være noe stort problem i Norge så er det en mulighet for det, og den bør vi unngå. 
 
Jeg har selv jobbet i 3-4 år med IT og IT-bransjen, og har egentlig mer enn en alminnelig 
interesse for tekniske løsninger og tekniske ting. Jeg har ikke noe imot at vi bruker tekniske 
løsninger til å gjennomføre valg i stemmelokalene på en bedre måte, tvert imot. Det tror jeg 
vil være en fordel. Men det å la seg blende av teknologien og ta i bruk løsninger bare fordi de 
er moderne, nye løsninger og så gå bort fra viktige prinsipper vil jeg advare imot. 
 
Tidligere byrådsleder Erling Lae fortalte en interessant historie som kanskje kan illustrere 
dette poenget i Morgenbladet for en tid tilbake. Han fortalte at noen fjerne slektninger av han, 
i hvert fall langt tilbake i tid, hadde stemt ifm folkeavstemming om oppheving av 
brennevinsforbudet. Da var det en ganske myndig dame og en noe mindre myndig ektemann 
som i fellesskap hadde gått til stemmelokalet. Hun forutsatte at de begge to, selvfølgelig 
stemte for å opprettholde forbudet mot salg og omsetning av brennevin. 
 
Men det var hemmelig valg og han har i ettertid fortalt at han hadde stemt for opphevelse av 
stemmeforbudet, men aldri fortalt henne det. De fortsatte et godt ekteskap i mange år uten at 
hun søkte om skilsmisse eller gikk løs på han, og han kunne nye sin dram med god 
samvittighet. Vi bør alle kunne gjennomføre valg med god samvittighet uten å bli påvirket 
eller at det får konsekvenser i ettertid, enten fra de som står oss nært, eller andre. Valget bør 
være hemmelig for den som ønsker det, og det bør være uten påvirkning i stemmeøyeblikket. 
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Henning Holstad (F): Vårt valgsystem har stor troverdighet. Det gjennomføres med stor grad 
av presisjon og resultatene foreligger timer etter at valglokalene er stengt. Systemet er i 
hovedsak basert på personlig fremmøte og legitimering og man må være alene i 
stemmeavlukket og ta sin avgjørelse der..  
 
Nå har departementet sendt ut en høring med en prøveordning som innebærer at den enkelte 
velger kan avgi stemme hjemme på sin egen pc. Kanskje er dette sikkert nok, kanskje er 
rutinene for dette av en slik karakter at feil og ekstern påvirkning av den enkelte velger 
reduseres til et minimum. Kanskje er stemming over nettet bedre enn poststemmer fra 
utlandet, der ingen kan kontrollere hvem som sendte brevet. Kanskje vil valg over internett bli 
så populært at en stor andel av velgerne vil benytte dette og at ressursene som medgår i fysisk 
valglokaleavstemming kan reduseres betydelig. 
 
F er et parti som tradisjonelt ønsker rasjonaliseringer og nye tekniske løsninger velkommen. 
Vi har også god erfaring, hvis du kan kalle det det, med den type avstemming som foregår i 
en del populære diskusjonsprogrammer på TV og på avisene nettavstemminger, der Fs 
synspunkter ofte har fått tilslutning fra 50-90 % av de som har stemt via mobiltelefoner og 
andre nettløsninger. 
 
F burde derfor kanskje se fram til et internettbasert valg, også til folkevalgte organer, med stor 
fortrøstning. Men så finnes det andre innfallsvinkler som fører til at F sier nei til at Oslo skal 
bli med på dette forsøket. Vi er ikke sikre på at det nødvendigvis er korrekt å henvise valg til 
de folkevalgte organer til de private hjem. Vi er ikke sikre på at den grad av høytidelighet som 
et valg ved fremmøte innebærer og at det er formålstjenlig å nedlegge dette ritualet. 
 
Vi er ikke sikre på at forsøket ikke åpner for at det innenfor enkelte grupper og familier kan 
forekomme vesentlig press på den enkelte velger med konsekvens for hvem som faktisk blir 
valgt til det folkevalgte organ eller ikke. Med de små marginer som et kommunevalg 
innebærer, ved hjelp av kumuleringer, er vi ikke sikre på at en overføring av et vesentlig 
antall stemmer til internett ikke vil kunne medføre vesentlige endringer av resultatet, basert på 
et valg som ikke overvåkes, verken av stemmestyremedlemmer eller medarbeidere i det 
fysiske stemmelokalet. 
 
Så kan det hende at både Norge og resten av Europa foretar elektroniske valg om noen år og 
at intet er oss mer naturlig. Det kan også sågar hende at Stortinget overprøver Oslo og trer et 
forsøk ned over hodet på oss, enten vi vil eller ikke. Men i dag, med de innvendinger som kan 
reises, velger Fs bystyregruppe å overlate forsøket med valg over nett til andre kommune eller 
til våre partifeller på Stortinget.  
 
Fremtiden kommer, men av og til er det klokt å gå bevisst litt sakte. Så finnes det et godt 
ordtak som sier: 
 
”Det er ikke lurt å reparere noe som faktisk er i orden og fungerer bra.” 
 
 
Marianne Borgen (SV): Kommunaldepartementet vil ved neste kommune- og bydelsvalg 
gjennomføre et forsøk med elektronisk stemmegivning. Oslo kommune er, som en av 11 
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kommuner, blitt tilbudt å delta i dette forsøket, etter at bystyret i fjor vedtok å søke.  
 
Det er reist en rekke relevante problemstillinger knyttet til gjennomføringen av elektronisk 
stemmegivning, med spesiell vektlegging på prinsippet om hemmelighold om det kan ivaretas 
på en god nok måte. Det er også reist spørsmål ved om personer ved mulighet for elektronisk 
valg hjemmefra vil bli utsatt for utilbørlig press som kan sette helt sentrale verdier ved vårt 
demokratiske system i fare. 
 
SV understreker at Oslo kommune er blitt bedt om å være med i et forsøk og en uttesting med 
utgangspunkt i en bydel. Dersom Oslo nå velger, og det gjør vi trolig, å ikke være med, vil 
nok forsøket trolig likevel gjennomføres. For oss er det derfor et spørsmål om vi skal være 
med og dermed bidra til et bedre grunnlag for et slikt forsøk. Oslo kommune har utfordringer, 
både som hovedstad og fordi vi er så store, men også fordi vi har vår store 
minoritetsbefolkning som vil være interessant og fått med i en sånn type statlig forsøk. 
 
SV har forståelse for de bekymringer som er reist knyttet til prinsippet om hemmelighold og 
utilbørlig press. Vi ser imidlertid at dette også er en utfordring i dagens valgordning og i 
dagens stemmegivning. Vi er altså ikke fritt for det, selv i dag. 
 
Erfaringer fra andre land, og jeg understreker at elektronisk stemmegivning er jo ikke noe 
man nå for første gang i verden prøver å finne på her i Norge, det er faktisk land ute i verden 
som har prøvd dette og som holder på å teste dette ut. Erfaringer fra disse andre landene er 
interessante, bl.a. fordi de også har bidratt til å øke valgdeltakelsen. 
 
SV er derfor villig til å utprøve nye modeller for utvikling av vårt demokrati, og ønsker at 
Oslo skal delta i dette prosjektet som, uavhengig av Oslo, trolig likevel kommer til å bli 
gjennomført. Vi tror Oslo kan tilføre forsøket verdifull erfaring som kan bidra til å få et 
bredere evalueringsgrunnlag. 
 
 
Toril Berge (V): Vi har noen hedersord vi bruker om den norske valgordningen: Hemmelig, 
upåvirkelig, etterprøvbart, det er én mann én stemme. For det er en svært stor endring dette 
forsøket legger opp til. Det er en stor endring å flytte valggjerningen fra et kontrollert lokale 
og hjem i stuen. 
 
Det er en stor endring å flytte ansvaret for å få beskyttelse over på den som trenger det, 
fremfor at det er noe vi gir alle, enten de ber om det eller ikke. Det er ingen tvil om at faren 
for tvang og faren for kjøp og salg av stemmer øker. Det har også departementet sagt. Det er 
viktig å huske på at det er ikke bare det at folk vil noen noe vondt, som det er grunn til å 
beskytte fra. 
 
Jeg kjenner historien fra valglokalene mine, det gjør dere også, hvor 50-60-åringene kommer 
inn og sier: ”Så skal jeg bare stemme for mor, hun er litt sliten og kommer seg ikke til 
stemmelokalet i dag. Jeg lover å stemme som hun alltid har gjort”. Men det er ikke sånn vi 
avholder valg her i landet. Det er én mann én stemme. 
 
Når det gjelder at vi gjør mye annet på nettet. Ja, det gjør vi, men nesten alle andre aktiviteter 
vi gjør på nett er det uproblematisk, også etter loven, at vi får noen andre til å gjøre for oss. 
Når det gjelder valg, stemmeretten vår, er det noe vi har som enkeltindivid og som bare vi kan 
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benytte. 
 
Til etterprøvbarhet. På direkte spørsmål sier departementet at: 
 
”Ja, det blir litt vanskeligere for enkeltpersoner å etterprøve valget, men det krever bare litt 
programmeringskompetanse, og det har jo alle etter hvert”.  
 
Nei, det har i hvert fall ikke jeg, og det er nok mange andre som heller ikke har 
programmeringskompetanse.  
 
Så må jeg si at V er positive til forsøk for å utvide demokratiet. Det er viktig å ha en 
forsøksordning og ha elektroniske valg, men det er et faktisk valg vi skal foreta. V er ikke 
villig til å innføre noe som gjør at vi kan stille spørsmål ved om valget har vært etter de 
prinsipper vi ønsker å ha i et demokrati. 
 
Da heier vi mer på et annet forsøk som også skjer, og det er forsøket med 16-årig stemmerett. 
Bystyreflertallet fra A, F, KrF og H ønsket heller ikke det, det var ikke spesielt fremtidsrettet 
det heller. 
 
 
Aud Kvalbein (KrF): KrF stemmer sammen med H, F og R i denne saken. Jeg skal ikke 
gjenta alle argumentene her, men det er det viktige argumentet at man skal få lov til å avgi 
stemmen i et lukket lokale uten påvirkning som er det viktige her. 
 
Den orienteringen vi fikk fra departementet i valgstyret var for så vidt grundig, men jeg stilte 
et direkte spørsmål om det var foretatt undersøkelser og forskning på dette, og de sa ja. ”Har 
dere sett den”, spurte jeg. ”Nei.” De skulle se den. Jeg må si det var ikke noe spesielt 
overbevisende. 
 
På valgdagen pleier vi i valgstyret å bli bedt om å reise ut på inspeksjonsturer. Jeg synes det 
har vært veldig interessant, så jeg har vært med et par ganger. Sist gang, det var i høst, ved et 
par av valglokalene så opplevde vi at det kom inn en mann med en del kvinner med 
minoritetsbakgrunn som prøvde å komme inn i lokalet. Men det var ikke bare dem, det var 
også den andre gruppen, eldre ektepar, hvor kanskje den ene var litt skrøpelig og så skulle den 
andre hjelpe til. Valgfunksjonærene våre, hva gjorde de? Jo, de gjorde akkurat det de skulle: 
Vennlig, høflig, men bestemt, ble det påpekt at man skulle være alene i avlukket. 
 
For meg blir det så merkelig at vi skal være så nøye innenfor det systemet vi har, og så skal 
man velge et annet system, eller ha det som supplement, som ikke har dette samme prinsippet 
som en grunnleggende og bærende tanke. 
 
 
Ingrid Baltzersen (R): A og SVs viktigste argumenter for regjeringens forsøk er delvis en 
gangske grunnløs teknologi-optimisme som har blitt godt imøtegått i debatten og delvis at 
forsøket, og kanskje og en reform, uansett vil bli gjennomført. Det synes jeg er litt viktig å si 
noe om, for jeg tenker at hvis regjeringen både vil gjennomføre forsøket og kanskje etter hvert 
en reform uten å ha med den største kommunen i landet så er det regjeringen og ikke 
bystyreflertallet i denne saken som har et problem. 
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Jeg tenker også, som representanten Holstad sa, selv om jeg ikke nødvendigvis synes at 
bystyret i Oslo er den institusjonen som er den viktigste i hele verden, så er det greit at en ikke 
gambler med resultatet. Hvis en lar valget i én bydel foregå på en annen måte så kan en godt 
få et annet resultat, og kanskje ikke nødvendigvis det regjeringspartiene ønsker heller. 
 
R er for forsøk med bruk av elektronisk stemmegivning osv. i kontrollerte omgivelser, men 
valg på internett i ukontrollerte omgivelser er vi ikke for. 
 
 
Ordføreren: Votering. 
 
Valgstyrets innstilling. Vedtatt mot A og 5 av SVs stemmer (minus Ivar Johansen). 
 
Det må være tillatt å si at det argumentet med at man sitter, når man er overstadig beruset, og 
stemmer, det synes ordføreren er fascinerende. Hvis folk ikke gjør verre ting enn det, hadde 
jeg nær sagt, når de er overstadig, så er det spennende. Kanskje noen gjør det når man har 
drukket for mye. 
 
 
 
Sak nr. 220. Skatteregnskapet for Oslo kommune 2009 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak nr. 229. Ensjøveien 23 B på Ensjø - Reguleringsplan - Bolig, 
kontor, industri, forretning, bevertning, offentlig plass og 
høyspenningsanlegg - Bydel Gamle Oslo 
 
Ordføreren: Votering. Vedtatt mot Rs stemmer. 
 
 
 
Sak nr. 221. Ensjø - Utbyggingsavtale for gjennomføring av 
reguleringsplan for Ensjøveien 23 B 
 
Ordføreren: Votering. Vedtatt mot Rs stemmer. 
 
 
 
Sak nr. 222. Treschows gate 2 - Endringsavtale til vedtatt 
leiekontrakt etter vedtatt ny reguleringsplan 
 
Ordføreren: Votering. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 



 78

Sak nr. 223. Forsøk med foretaksmøte for kommunale foretak - 
Søknad om forlengelse av forsøksperiode 
 
Ordføreren: Der er det et forslag fra Rødt. Kan det settes opp mot innstillingen? 
 
 
Erling Folkvord (R): Jeg skal bare kort begrunne Rs alternative forslag. 
 
Det er slik at ordningen med kommunale foretak har gitt oss mange erfaringer, særlig etter 
eiendomsreformen. Jeg skal ikke være uhøflig og rippe opp i det. Dette forsøket handler om å 
forlenge ordningen med at den enkelte byråd kan være foretaksmøte.  
 
Innføring av kommunale foretak har ført til mer lukkethet i Oslo kommune. Kommunestyrets 
møter, bystyret, komitemøtene, bydelsutvalgenes møter osv. er åpne hvis ikke det enkelte 
organet vedtar det motsatte i det enkelte møtet for en enkelt sak. 
 
Når det gjelder de kommunale foretakene, er det omvendt. Der er det slik at styremøtet er 
lukket hvis ikke bystyret i vedtekter har vedtatt det motsatte. Nå skal det gjøres et forsøk med 
at den enkelte byråd er foretaksmøte, det søkes om å forlenge dette med et par år. Det vises til 
at også foretaksmøtet skal være lukket, slik det er for foretaksstyret. 
 
Rs alternative forslag går ut på at vi kan være med på å søke om å forlenge forsøket, forutsatt 
at vi får med en bestemmelse om at foretaksmøtet i resten av forsøksperioden skal være åpent. 
Det er forskjellen. Jeg går ut fra at de som er for mest mulig åpenhet i kommunal forvaltning 
og styre og stell vet hvordan en skal stemme. 
 
 
Ordføreren: Ordføreren trenger også litt hjelp til hvordan vi skal stemme. Er det slik at Rs 
forslag skal settes opp mot… 
 
 
Erling Folkvord (R): Rs forslag er et alternativt forslag og ordlyden på de to forslagene er 
like, unntatt den ene paragrafen som gjelder at foretaksmøtet skal være åpent, i Rs forslag. 
 
 
Ordføreren: Tusen takk for hjelpen. 
 
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Byrådets forslag i denne sak innebærer i realiteten at 
man bare anbefaler at vi fortsetter den ordningen vi har hatt i en periode nå, i 2 år. Dersom 
bystyret gir sin tilslutning til at forsøket, slik det har vært, videreføres i to år, vil det bli 
gjennomført en omfattende evaluering før bystyret vil få en sak hvor man kan ta stilling til for 
det første, om forsøket bør gjøres permanent og for det andre om det bør gjøres endringer i 
forhold til det som har vært praksis i forsøket. 
 
Byrådet har derfor ikke foreslått noen endringer i forhold til den praksis som har vært, og vil 
heller ikke anbefale at man gjør det, men at man vil kunne komme tilbake til det i forbindelse 
med den mer omfattende evalueringen som vil fremkomme når bystyret får seg den forelagt 
innen forsøkets utløp. 
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Ordføreren: Finanskomiteens innstilling er enstemmig. De som stemmer for den forholder 
seg i ro. De som stemmer for Rs forslag viser det ved stemmetegn. Finanskomiteens 
innstilling er vedtatt mot Rs stemmer. 
 
 
 
Sak nr. 224. Årsberetning 2009 - Oslo kommunes klagenemnd  
 
Ordføreren: Innstillingen fra finanskomiteen er enstemmig. 
 
 
Janne Svegården (A): Finanskomiteen har stilt en del spørsmål knyttet til denne 
årsberetningen og noen av disse spørsmålene har vi fått svar på ganske sent, så jeg beklager å 
måtte forlenge dette møtet litt. 
 
Det As gruppe har vært opptatt av er at vi synes at saksbehandlingstida for klagenemnda er 
veldig lang. Gjennomsnittet er faktisk over ett år når det gjelder klagesaker vedrørende 
kommunale boliger, bostøtte, startlån, tilskudd, kommunale tilleggsytelser og tilskuddssaker. 
Her ligger saksbehandlingstida på over ett år. 
 
Så er det sånn at lederen av klagenemnda har svart på et spørsmål fra meg, og hun skriver at 
det er den saksbehandlingstiden i de faglige sekretariatene som hun antyder er mest langvarig. 
Så skriver hun at ”Klagenemnda vil anta at et stort omfang av klagesaker og manglende 
ressurser er årsak til lang saksbehandlingstid”. 
 
Våre spørsmål videre, som vi ikke har hatt mulighet til å spørre om, er jo litt: Er det på en 
måte et litt for stort byråkrati, er det litt for mange som skal involveres i disse sakene eller er 
det rett og slett et kapasitetsspørsmål i de faglige sekretariatene, altså i byrådsavdelingene og 
de ulike fagetater? Fordi, når vi ser på statistikken er det der tiden varierer fra mellom 200 og 
250 dager, og det må være ganske lenge for de som klager å vente, når det blir en 
gjennomsnittlig tid på til sammen rundt ett år. 
 
Dette synes ikke vi er bra nok, og vi lurer på om byrådet har noen tanker om at dette kan 
bedres. Nå er vi klar over at det har vært flere klagesaker i fjor enn tidligere, bl.a. på grunn av 
vederlagsordningen, men økningen skulle ikke være så stor at det kan være hele forklaringen 
på at saksbehandlingstiden har blitt så lang. Skulle gjerne hatt noen svar på om det er mulig å 
se på det, se på kapasiteten og korte ned denne tiden. 
 
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Jeg synes representanten Svegården tok opp betimelige 
spørsmål, og jeg skal love at vi fra byrådets side skal studere de spørsmålene som er stilt og 
vurdere tiltak som kan bidra til at hvis det er noe vi kan gjøre for å få ned 
saksbehandlingstiden, at det kan iverksettes. 
 
 
Ivar Johansen (SV): Byrådet og bystyreflertallet erkjenner i hvert fall verbalt at kommunen 
har et ansvar for å hjelpe dem som verken på egenhånd eller med en annen bistand greier å 
skaffe seg bolig, personer som ikke er i stand til å nå fram på det åpne markedet. Det kan være 
på grunn av redusert betalingsevne eller sosiale eller helsemessige problemer som gir redusert 
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boevne, og nåløyet er svært strengt. Det er en forutsetning at man ”Ikke må ha inntekt, formue 
eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig”. 
 
Det er sterke opplysinger klagenemndas årsmelding gir når det gjelder kommunale boliger. 
”Antallet kvalifiserte søkere er langt høyere enn antallet disponible kommunale boliger” og 
”Mange bydeler har inntil ett til to års ventetid for tildeling av kommunal bolig”. Derfor 
drukner klagenemnda i klagesaker. 
 
Klagenemnda sa det samme i fjor og virkeligheten de beskriver har vært faktum gjennom 
mange år. I fjor henviste H, F og V til at kommunen om nødvendig kunne bruke 
innleiemarkedet, og det er riktig. For den som trenger tak over hodet er det nødvendigvis ikke 
avgjørende om boligen er kommunal eller privat. Men når de borgerlige partier viste til at 
kommunen kan bruke innleiemarkedet i det private markedet, ja da må vitterlig byrådet sørge 
for at så skjer. Men her ser det ut som om byråden vitterlig sitter med beina på bordet. 
 
Ja forresten, i et privat innleiemarked kjenner vi jo å brukes. For kommunens regning sendes 
flere hundre boligtrengende til det mange kanskje med rette kaller ren slum til leiegårdene i 
Sinsenveien. Dette blir baksiden av den virkelighet at kommunen ikke tar et reelt ansvar for at 
bostedsløse har et tilstrekkelig og verdig botilbud. 
 
Også denne gangen viser H til at de ser frem til at byrådet følger opp mangelen på 
tilstrekkelig med boliger. Det gjorde de både i fjor, året før der, og før der igjen. Byens 
bostedsløse møtes gang etter gang med ord, ord, ord, år etter år. Kjennetegnet ved en 
kvalitativt god kommune er der politikken henger sammen. Da må kommunen ha en 
sammenhengende og riktig dimensjonert tiltakskjede. Vi pøser millioner på millioner inn i 
behandlingsplasser i rusomsorg eller barnevern, men etter kanskje ett års vellykket opphold 
og utskrivning er klar, kan ikke kommunen stille opp med egnet boligtilbud. Tilbudet blir 
hospits, og kjapt havner derfor folk ut på kjøret igjen. Dette er særs dårlig samfunnsøkonomi, 
og det er en uverdig behandling av byens kanskje mest hjelpetrengende. 
 
Klagenemndas årsberetning er en krystallklar dokumentasjon på at byrådet og kommunens 
verbale linje til en sosial boligpolitikk er vesentlig større enn evnen. 
 
 
Ordføreren: Da skal vi votere, for det er ikke slik at det som Janne Svegården tok opp 
medfører at vi bør utsette saken? Nei. 
 
Da voterer vi. Innstillingen var enstemmig i finanskomiteen og er enstemmig i bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 225. Årsrapport 2009 for Elev- og lærlingombudet i Oslo  
 
…...stemme fra salen….. 
 
Ordføreren: Det vi kan… Lindsjørn skulle være her kl. 16.00 og Olaf Thommessen skal gå 
kl. 16.00. Det vi kan gjøre er at vi kan ta sak 226 nå. 
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Sak nr. 226. Privat forslag fra Olaf Thommessen (V) av 06.11.2009 - 
Vedrørende styrket opplæring i samfunnskunnskap for innvandrere, 
flyktninger og asylsøkere 
 
Olaf Thommessen (V): På 80-tallet da de første volumene av asylsøkere kom til Norge så 
opplevde vi litt samtidig en fremvekst av overfallsvoldtekter i Oslo. Min mor, Anette 
Thommessen, som var stifter av Norsk Organisasjon for Asylsøkere gikk da ut og sa at 
dersom man ikke forstår, som asylsøker i Norge, at det faktum at man går uten bikinioverdel 
på stranden, for det gjorde man på den tiden, at man går med korte skjørt eller på annen måte 
oppfører seg på en måte som er annerledes enn andre land, hvis man ikke forstår at det er en 
grunnleggende frihet, så må man bli sendt på kjønnskurs, var uttrykket som ble brukt på det 
tidspunktet. 
 
Det medførte, som noen av oss kanskje husker, et betydelig ramaskrik og Anette Thommessen 
ble kalt for rasist og betydelige skjellsord som naturligvis satte et lokk på den diskusjonen. 
Ikke desto mindre gjorde det et betydelig inntrykk på mange av oss rundt henne, også her i 
denne sal. Vel vitende om hva NOAS og Anette Thommessen har stått for av de nøyaktig 
motsatte verdier av rasisme og i forhold til intoleranse. 
 
For de av oss som sto rundt dette og leste i Aftenposten for et års tid siden om at nøyaktig det 
samme var i ferd med å skje nå, hvor 100 % av antall overfallsvoldtekter i Oslo begås av 
asylsøkere som venter på søknaden sin, og 80 % av andre voldtekter. Det gjorde selvfølgelig 
at noen av oss hoppet litt i stolen og tenkte: Er det altså ikke noe som har skjedd i den 
sammenhengen i mellomtiden. De av oss som har jobbet med dette i lang tid vet at mye har 
skjedd i den tiden, veldig mye har skjedd i den tiden i forhold til samfunnsopplæring, 
norskopplæring osv. Men tilsvarende har også behandlingstiden økt og tilsvarende har også 
antall asylsøkere økt, hvilket gjorde at jeg i utgangspunktet stilte dette forslaget om økt fokus 
på samfunnsopplæringen i forhold til asylsøkere i Norge og i Oslo. 
 
Norsk er selvfølgelig viktig, men det som er den viktigste inngangen for V i denne 
sammenhengen er ikke en pekefingermentalitet knyttet til at nå må innvandrere som sådan 
gjøre ditt eller datt. Dette er en liberal utstrekning knyttet til at vi aksepterer at det er en del 
forhold som er særnorske på det ene eller andre området, og det er viktig å gjøre alle som 
kommer til Norge, enten de er fra Canada eller Somalia, oppmerksomme på de særnorske 
forholdene som er knyttet til grunnleggende liberale og demokratiske ideer og likestilling 
mellom kjønnene osv. Det er bakgrunnen for dette forslaget. Jeg er glad for den behandlingen 
som det har fått i komiteen og jeg er glad for at vi er i ferd med å vedta det. 
 
 
Ingunn Norderval (A): Det er stort for en vara på nesten jumboplass å få stå her i dag. Med 
hensyn til Thommessens forslag har jeg liten tro på at dette vil bidra noe særlig til å redusere 
kriminalitet. Det er ikke mangel på kursing i norsk og norske verdier som gjør unge menn 
kriminelle. Hunden ligger vel heller begravd i deres hverdag og manglende tilknytning til det 
norske samfunnet, for en god del på grunn av de strukturene vi har skapt og våre holdninger 
til nykommere som gjør dem til de andre på siden av samfunnet. 
 
Blant kriminelle utlendinger er det mange papirløse gjengangere, folk som ikke har lov til å 
skaffe seg ærlig inntekt. Også de med papir har ofte vansker med å finne seg jobb til tross for 
god utdannelse, gode norskkunnskaper og hundrevis av jobbsøknader. Jeg har selv 
kjenninger, en fra India, eksellent utdannelse, som ikke har fått noen jobbtilbud. 
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De siste årene har vi som samfunn vist stadig større tendens til å lukke øynene for 
enkeltmennesket bak statistikken, til å ikke føle empati med dem som har kommet fra andre 
land og som har det vanskelig her. Holdningene har blitt mer fremmedskeptiske. Vi skal være 
”faste i klypa”, ikke bli snillister. 
 
Et eklatant eksempel på dette har vi i søskenparet som sitter i kirkeasyl på Holmlia nå. De har 
vært 18 år i Norge, er fullstendig integrert, har norske venner, norsk skolegang. Ut med dem! 
Tilbake til Pakistan hvor de ikke har noe nettverk i det hele tatt. Hvorfor tåler vi slik 
hjerteløshet? 
 
Jeg har selv vært innvandrer i største delen av mitt voksne liv. Først i Nord-Amerika og så 
som hjemvendt norskamerikaner med utenlandske barn. Mine barn ble aldri referert til som 
annen generasjons innvandrere i USA. De var amerikanere. Men da vi kom til Norge var de 
første generasjons innvandrere. I passet sto det: Ikke anledning til å ta lønnet eller ulønnet 
arbeid, altså ikke engang lov til å sitte gratis barnevakt for naboen. Min 20-årige datter fikk 
dette svaret på sin søknad om oppholdstillatelse, (hun var for gammel til å komme inn 
sammen med meg): ”Så vidt vi kan se dreier dette seg om en utenlandsk kvinne uten særlig 
tilknytning til Norge”. 
 
Nye nordmenn skal selvfølgelig oppføre seg skikkelig, men jeg tror også at vi norske 
nordmenn må eksaminere våre holdninger med hensyn til toleranse og inkludering slik at vi 
sammen kan bygge et lovlydig og harmonisk samfunn. 
 
 
Aamir Sheikh (H): H respekterer enkeltmennesket uansett religion, hudfarge eller etnisk 
bakgrunn. Flyktninger skal få den hjelpen de trenger både i deres nærområde og ved å la dem 
komme hit. H vil integrere mennesker med utenlandsk bakgrunn i det norske samfunn og 
stille de samme krav til dem som til etniske nordmenn, ikke som gruppe, men som 
mennesker. 
 
Hs mål er at innvandrere og flyktninger raskest mulig skal bli i stand til å forsørge seg selv. 
Det viktigste er å styrke norskopplæringen. Integreringen i det norske samfunn innebærer 
normalt deltakelse i samfunnet. Det innebærer ikke å gi avkall på egen kultur eller religion, 
men at man fungerer på det norske samfunns premisser og tar sin del av plikter og rettigheter. 
 
H er glad for at Vs representant Olaf Thommessen tar opp viktige problemstillinger i forhold 
til integreringsspørsmål og styrker norskopplæringen til nyankomne minoriteter. H vil 
understreke at norskopplæring for innvandrere, asylsøkere og flyktninger er en statlig 
oppgave. Selv om kommunen står som gjennomfører og tilrettelegger av mange av tilbudene. 
 
H mener at SVs utdanningsminister Kristin Halvorsen ikke har tatt nok ansvar, og samtidig 
har sviktet nyankomne minoriteter ved å ikke bevilge mer penger til styrking av 
norskundervisningen. 
 
Gjennom innvandring har Norge er blitt et nytt og annerledes samfunn. Hvis vi skal lykkes 
med integreringen må vi sørge for et samfunn med muligheter for alle; aksept for mangfold og 
respekt for enkeltmennesket. 
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Hs viktigste bidrag i integreringsdebatten handler om å understreke at individet har både 
rettigheter og plikter. Ytterpunktene i integreringsdebatten glemmer ofte det ene og 
undergraver dermed begge. 
 
H har i hele partiets eksistens arbeidet for å bygge broer der vi har sett mistillit og forlike 
motsetninger og bidratt til et samfunn bygget på tillit og fellesskap. Likhet kan aldri bli det 
endelige målet for et samfunn fordi det undergraver frihet og menneskets selvstendighet. 
Uansett hvor mye politikk vi vedtar må vi huske at integreringen handler om hvordan vi som 
mennesker lever sammen i et samfunn. Det handler om holdninger, tillit og anstendighet. 
 
Integreringspolitikken er komplisert, men to verdier må legges til grunn om vi skal lykkes. 
Det ene handler om personlig ansvar, det andre handler om toleranse. Dette er kjerneverdier 
for H og derfor har vi den beste integreringspolitikken. 
 
 
Negar Enayati (R): Vi i R er positive til at det tas sikte på at 
samfunnskunnskapsundervisningen til nyankomne innvandrere, flyktninger og asylsøkere skal 
styrkes. For oss er det særlig viktig at den delen av undervisningen som gjelder rettigheter og 
muligheter i arbeidslivet forbedres. 
 
Det er altfor mange eksempler på at utspekulerte arbeidsgivere utnytter de som nylig har 
kommet hit. Mulighetene for utvidelse og annen styrking må allikevel ikke gjøre at vi 
glemmer å se på hvordan tilbudene er i dag. En viktig del av tilbudene, som undervisning i 
samfunnskunnskap, er at slik undervisning skal gis på morsmålet eller et annet språk de som 
kommer hit forstår. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra folk som etter lang tid i landet med 
rett på slik undervisning fortsatt ikke har fått det. 
 
Vi er glade for at flere partier har sett dette og i komiteen har stemt for våre forslag om å øke 
undervisningskapasiteten i de språkene der det i dag er lange ventelister. Vi håper det gjør at 
flere av de nyankomne føler seg velkommen og finner seg til rette her. 
 
 
Kjell Veivåg (V): I arbeidet med dette forslaget har vi registrert en del ting som jeg vil nevne 
ganske kort. 
 
Flere instanser og enkeltpersoner som arbeider med opplæringsprogrammene for asylsøkere 
og innvandrere gir Olaf Thommessen rett i at samfunnsfaget burde vært styrket vesentlig. Det 
er samtidig høyst uklart hvor mange av dem som etter dagens regler har rett til det såkalte 50-
timers kurset, som virkelig gjennomfører dette kurset. Endelig er det enda mer uklart om hva 
de som deltar på 50-timers kurset egentlig har fått med seg av kunnskaper. 
 
Det er derfor på høyt tid at det blir satt søkelys på denne problematikken, og jeg er glad for at 
et tilnærmet samlet bystyre ber byrådet gå i dialog med sentrale myndigheter om hele 
undervisningsopplegget. Det er ingen tvil om at ansvaret ligger hos staten, men det er heller 
ingen tvil om at det er Oslo som får de problemene som knytter seg til at mange som kommer 
til landet ikke forstår fullt ut hvordan vårt samfunn er bygd opp og fungerer. 
 
I vårt forslag har vi antydet at det ikke er tilstrekkelig med et generelt introduksjonskurs. Det 
kan også være god grunn til å gjennomføre egne temakurs. Slike temaer kan være forståelse 
for de krav som stilles i arbeidslivet. Det kan handle om likestilling eller det kan være 
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innføring i det norske skolesystemet. Her er det faktisk ganske mange spørsmål å ta fatt i, og 
det viktige er at byrådet tar dette opp ganske raskt. 
 
 
Svenn Kristiansen (F): Representanten Thommessen refererer i sitt forslag til den dystre 
statistikken over overfallsvoldtekter i Oslo, som viser at 100 % av alle anmeldte 
overfallsvoldtekter er begått av gjerningsmenn med utenlandsk opprinnelse. 
 
F er helt enige i at det er viktig å tydeliggjøre hvordan man oppfører seg overfor kvinner i 
Norge, at kvinner og menn har absolutt like rettigheter i vårt land og er like mye verdt. Men F 
forutsetter også at dette er temaer som allerede i dag fremheves i samfunnskunnskapsdelen på 
samme måte som temaer som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og annen uakseptabel adferd. 
 
Nå kan alle de alvorlige overgrep som skjer tyde på at innvandrerne i dag allikevel ikke får 
tilstrekkelig med innsikt i norsk samfunnskunnskap og at det er behov for å styrke denne 
undervisningen. F støtter derfor Vs endringsforslag nr. 1 og endrer derfor stemmegivningen i 
forhold til komiteens behandling, men forutsetter selvfølgelig at en slik styrking, om den 
kommer, skal dekkes av staten. 
 
F er opptatt av at Oslo kommune ikke skal ta ansvaret for oppgaver som er statens, for da kan 
vi lett komme i den situasjon at det meste blir dyttet over på oss, dessverre. Vi har merket at 
det skjer i flere saker. 
 
Reglene på dette feltet er ganske kompliserte og jeg skal ikke påstå at jeg kjenner regelverket 
fullt ut, men jeg må si at jeg blir ganske overrasket når jeg ser at det er kun de mellom 18 og 
55 år som har fått oppholdstillatelse som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap. Dersom du er 56 år har du altså ingen plikt til å lære deg norsk og vi har 
sjekket med IMDI, dette gir en dårlig signaleffekt om at de som er 56 ikke trenger å lære seg 
norsk og heller ikke har behov for jobb. Det er ganske besynderlig. 
 
Representanten Thommessen viste også til at det er uklart om de som følger programmet 
virkelig deltar hele tiden. Det er også bekymringsfullt. Derfor mener F at det bør rapporteres 
på fremmøte, fullføring og eksamen fra alle disse kursene. 
 
 
Khalid Mahmood (A): Forslagsstiller startet sitt innlegg med å henvise til uttalelser fra sin 
mor og lurte på noen av oss husket det. Jeg husker faktisk det og jeg var i et debattmøte om 
akkurat om dette temaet i Folkets hus da dette var oppe til drøfting den gangen. 
 
Det som jeg egentlig tok ordet for var at du sier det har siden ikke skjedd så mye. Det har 
skjedd veldig mye i Norge når det gjelder integrering men det er fortsatt mye som står igjen, 
og nye utfordringer kommer og nye utfordringer vil komme enda flere i framtida. Det har rent 
en god del vann i Akerselva siden den gangen, men det vil fortsatt komme mye mer. 
 
Det som vi egentlig her diskuterer er hvorvidt dette å ikke kjenne norske forhold, norske 
samfunn og hvordan vi forholder oss til kvinner og hvilket syn på kvinner som kanskje kan 
være årsaken til, når det gjelder disse overgrepene. Det vil jeg tilbakevise fordi, ikke fordi jeg 
vil si at statistikken ikke stemmer, men fordi jeg kjenner ingen kultur i verden så langt, og jeg 
kjenner et par, hvor det å respektere et individs integritet ikke er lært opp med morsmelken. 
Så det er nok helt andre forhold som ligger bak for at disse begår disse overgrepene, de 
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forferdelige overgrepene og den kriminelle handlingen, og ikke fordi de ikke vet at de må 
respektere et medmenneske uansett om det er kvinne eller mann. 
 
Ellers er vi for et samarbeid mellom staten og Oslo kommune for å få til dette her. 
 
 
Erling Folkvord (R): Det det her blir, er ingen grundig og seriøs debatt om årsakene til det 
som kalles overfallsvoldtekt, og det er ikke forberedt som det. Jeg vil ta opp et spørsmål. 
Hvordan virker det på et menneske å være helt utstøtt fra det samfunnet som det mennesket 
lever i? Jeg tror det får ødeleggende virkninger på mange måter. Jeg tenker da på den 
voksende papirløse befolkningen i Oslo som ikke er født i Norge. Det står i 
komiteinnstillingen fra de fleste partiene at det er viktig at alle som ønsker å bosette seg i det 
norske samfunnet forstår hvordan osv. 
 
For oss i R ser det ut som om forslagsstilleren og komiteflertallet her ikke regner med den 
papirløse befolkningen i Oslo, og det er en alvorlig mangel som det må gjøres noe med i 
tillegg til det som er vedtatt i denne saken. 
 
 
Mazyar Keshvari (F): F er innovatører og premissleverandører på dette politiske området 
også. Vi var det første partiet som i 1986 foreslo å innføre obligatorisk norskundervisning og 
ble dømt nord og ned, og siden er det innført. 
 
Grunnen til at vi ikke går inn på forslag nr. 2 og 3 er fordi at Oslo ikke kan få alle kostnadene 
ved en feilslått innvandrings-, asyl- og integreringspolitikk. For øvrig har vi fremmet forslag 
som er langt mer dyptgående enn det som er her i dag på Stortinget ved at kurs og opplæring 
om det norske samfunnet starter allerede før man kommer til Norge. Av modell fra Nederland 
der man også har videooppvisning fra det norske samfunnet og hvordan ting fungerer her 
kunne oppnådd bedre resultater. Vi har foreslått dette i mange år og er veldig glade for at de 
andre partiene nå kommer etter oss også på dette området. 
 
 
Balwinder Kaur (SV): Det som fikk meg til å ta ordet var det som Svenn Kristiansen lurte 
på. Det med etter 55 år, så er det mange nyankomne innvandrere eller nye landsmenn som 
ikke kan sitt eget morsmål engang, skriftlig, så er det ikke så lett å lære dem skriftlig norsk. 
Derfor har det vært delte meninger om det, og har ikke, så vidt jeg vet, for jeg underviser 
samfunnsfag i voksenopplæring. 
 
Det andre han lurte på, det med at de skal være tilstede. Det er kravet. De må være tilstede. 
Jeg lar dem ikke være borte en halv time engang. Det spiller ingen rolle om de har legetimen, 
det spiller ingen rolle om de er gravide, hva det måtte være. Det er ingen grunn. De får ikke 
godkjent 50-timers kurset før de er der 50 timer. 
 
 
Ingrid Eide (A): Jeg vil slutte meg helt til sistnevnte taler, men jeg hadde behov for å 
korrigere et inntrykk som ble skapt av Keshvari om premissleveransen i norsk 
integreringsdebatt. Hvis dette er dagen for bekjennelser om hvor man var i tidligere tiår, var 
jeg altså statssekretær i 1973 til 76 da vi oppdaget hva som var i ferd med å skje med 
innvandringen i Norge. Skoledirektøren i Oslo het Helge Sivertsen. Han ringte til meg og sa: 
”Kva vil du gjere med det? Vi har 30 innvandrerspråk i norsk skule”. Vi tok tak i det, vi fikk i 
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vårt land verdens første voksenopplæringslov. Det ble startet norskkurs for innvandrere. Det 
startet der. Mangelfullt, men vi har vært igjennom en læringsprosess. 
 
Og så vil jeg nok si at jeg tror man skulle snakke med en del kriminologer og psykologer for å 
spørre om disse ganske, jeg vil si ulykkelige voldtektsovergriperne, om ikke de trenger noe 
ganske annet enn kurs i samfunnskunnskap. Det er andre og gode begrunnelser for slike kurs, 
men at det skal hjelpe på akkurat dette området har jeg liten tro på. 
 
 
Olaf Thommessen (V): Jeg skal ikke kommentere alle de, holdt jeg på å si, prinsipielle 
overlegningene som har kommet i løpet av debatten, for det tror jeg vi stort sett er enige om. 
Det var ikke så veldig overraskende hvilke andre ting som kom fra den ene eller andre kanten. 
 
Når det er sagt så er dette forslaget, som Folkvord var inne på, ikke ment å legge til rette for 
en grunnleggende diskusjon om de psykososiale grunnene for enten overgrep eller 
kriminalitet eller i forhold til innvandring generelt. Dette er ment å rette seg inn mot en 
konkret problemstilling som har vart i snart 20 år, og som dreier seg om at en spesiell gruppe 
av innvandrere står for en for stor del av overfallsovergrepene så langt det lar seg gjøre. At vi 
kan gjøre det fra denne talerstolen, er det ikke dermed sagt at vi er uenige i at det også finnes 
andre grunner om vi skal snakke med kriminologer og psykologer og alt dette som jeg har 
stått og hevdet i medier og andre sammenhenger i årtier, men dette er i hvert fall et forsøk på 
å imøtekomme den invitasjonen fra politiet sin side om at: Kan vi ikke lære opp spesielt de 
som er i mottak og som står for disse overgrepene som vi har påpekt i bedre grad, og det er 
det vi er i ferd med å vedta. 
 
Og hva angår da de identitetsløse er det naturligvis helt riktig som R sier, det er en 
problemstilling som er ikke minst like viktig, men som selvfølgelig, idet de er papirløse, ikke 
kan omfattes av dette foreløpig. Ikke desto mindre er det et vel så stort problem både på kort 
og lang sikt. 
 
 
Ordføreren: Da skal vi votere. Da er det slik at vi har en innstilling fra komiteen som er 
angitt under dissens. Vi tar først opp kultur- og utdanningskomiteens innstilling pkt. 1 som jeg 
da regner med blir enstemmig. Den er enstemmig i bystyret. 
 
Punkt 2. De som stemmer imot viser det ved stemmetegn. Det er vedtatt mot Fs stemmer. 
 
Pkt. 3. Det var Rs endringsforslag. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg i 
ro. De som stemmer imot, det var H og F i komiteen, viser det ved stemmetegn. Det er de 
samme partier og flertallsinnstillingen er vedtatt. 
 
 
 
Sak nr. 225. Årsrapport 2009 for Elev- og lærlingombudet i Oslo  
 
Ordføreren: Er det slik at den er enstemmig uten debatt slik at en eventuell debatt kommer 
på 228, eller er de greie begge to? Skal vi slå dem sammen? 
 
…..stemme fra salen….. 
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Skal vi da ta 225 først? Da tar vi 225 først. 
 
Innstillingen fra kultur- og utdanningskomiteen er enstemmig og den er enstemmig i bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 227. Oslo kommunale bok- og modellsamling - Overføring av 
eiendomsretten til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  
 
Ordføreren: Innstillingen fra kultur- og utdanningskomiteen er enstemmig. Er dette noe vi 
gir bort gratis? Da har vi enstemmig gitt bort det. Det er ofte dyrt å få gaver, så det er greit. 
 
 
 
Sak nr. 228. Evaluering av elev- og lærlingombudsordningen i Oslo  
 
 
Ola Kvisgård (H): Bakgrunnen for at jeg ber om ordet er at vi har et nytt bystyremøte neste 
uke og det har dukket opp uklarheter, i hvert fall for Hs gruppe i denne saken, som gjør at det 
er ønskelig å få den utsatt. Selv om Bystyrets sekretariat er avhengig av å komme i gang med 
utlysing av denne faste stillingen tror jeg vi tåler en ukes utsettelse og ber om bystyrets 
medvirkning til det. 
 
 
Ordføreren: Den er foreslått utsatt og der nikkes det i salen. Den er utsatt. 
 
 
 
Sak nr. 230. Blindernveien 6 m.fl. - Reguleringsplan - Byggeområde 
for kontor/offentlig bygning/allmennyttig formål - Spesialområde 
bevaring - Felles avkjørsel og felles gangareal - Bydel St. 
Hanshaugen 
 
Ola Elvestuen (V): Det er ikke jeg som skal holde innlegget, det skal Terje Bjøro gjøre for V, 
men det er et poeng. Vi venter på et notat om en tinglyst erklæring i forhold til grønn rute. Da 
må jeg spørre byråden i forhold til hvordan det ligger an før vi går til selve saksbehandlingen. 
Så kan det hende at vi kan komme videre med denne allikevel. 
 
 
Byråd Bård Folke Fredriksen: Det er sendt over et notat, men det er åpenbart ikke delt ut. 
Vi får prøve å undersøke det og ta en av de andre sakene først. 
 
 
Ordføreren: Da er det kommet ut av registret, men ikke ut av kopimaskinen. Da avventer vi 
det. 
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Sak nr. 231. Privat forslag fra Knut Even Lindsjørn (SV) av 
25.03.2010 - Forsert utbygging av nytt dobbeltspor Oslo-Ski med 
statlig reguleringsplan  
 
Ordføreren: Innstillingen fra byutviklingskomiteen er avgitt under dissens. 
 
 
Knut Even Lindsjørn (SV): Dette jernbaneprosjektet er det største og viktigste 
jernbaneprosjektet i landet, og det er av stor samfunnsmessig betydning at vi får det på plass 
så raskt som mulig. Det går ikke en dag, jeg holdt på å si, uten at vi hører om problemer langs 
denne jernbanestrekningen. Det berører svært mange mennesker. Dette tror jeg faktisk vi er 
enige om i bystyret, at dette er viktig. Det er også grunnen til at SV mener det er riktig at Oslo 
bystyre ber om en statlig regulering. Det er også grunnen til at SV mener det er riktig at Oslo 
bystyre bør be staten om å, på en måte, bygge dette som et eget prosjekt, at vi må sikre at vi 
får en fullfinansiering av dette prosjektet. Det kan godt være at Jernbaneverket også trenger 
bistand utenifra egne rekker. 
 
Så ser jeg at komiteen, eller flere komiteer, sier at det mener ikke vi er like viktig, fordi her er 
det så godt samarbeid mellom kommuner. Her har man Ski, Oppegård og Oslo, 3 kommuner 
med H-ordførere som skal sikre at dette gjennomføres så raskt som mulig. Ja, det er mulig 
dersom det jobbes effektivt i alle de 3 kommunene, dersom de prioriteres like tungt inn i Plan- 
og bygningsetaten og tilsvarende avdelinger i de andre kommunene, dersom det ikke kommer 
innsigelser, dersom det ikke oppstår problemer underveis. Og så kan noen her fortelle meg: 
Finnes det et prosjekt som er i nærheten av denne størrelse, halve størrelsen, hvor det ikke har 
vært problemer, hvor det ikke har blitt forsinkelser? Derfor mener jeg at det er relativt naivt å 
tro, til tross for gode intensjoner om samspill mellom kommuner, at det er mulig å få til dette 
så raskt som man ville ved en statlig regulering. 
 
Fordi jeg er overbevist om at det vil være besparelser ved uenighet mellom kommuner at det 
er staten som regulerer. Det vil være besparelser dersom det skulle komme innsigelser når det 
er staten som regulerer. Da er innsigelsesinstituttet annerledes. Det er heller ikke de samme 
mulighetene til å klage på en statlig reguleringsplan. En statlig regulering, en plan, betyr at det 
er en behandlende etat, ikke flere. 
 
I en ideell verden går dette bra. Jeg skal si at jeg håper at man samarbeider så godt som 
flertallet her mener og at det ikke blir noen problemer, men jeg har dessverre liten tro på det. 
Derfor er det faktisk fornuftig i et så sentralt prosjekt, tilsvarende Gardermobanen, tilsvarende 
Ahus, at vi nærmest ber om å bli overkjørt. Det gir en raskest behandling og vi får selvsagt 
fram alle våre synspunkter fra Oslo, Oppgård får det og Ski kommer til å få det, selv med en 
statlig regulering. Jeg har bare mindre tro på at det er H-ordførere i disse 3 kommunen 
kommer til å sikre en rask gjennomføring. 
 
 
Byråd Bård Folke Fredriksen: Nytt dobbeltspor, ny Follobane, er et veldig viktig 
samfunnsmessig prosjekt for Oslo, for regionen og for Norge, og det har høy prioritet for Oslo 
by og i Oslo kommune, slik det også har for de berørte nabofylker og kommuner. 
Jernbaneverkets planprogram er bra. Oslo kommunes innspill til dette planprogrammet er tatt 
med i det videre planarbeidet. Oslo kommunes interesser er sterkest nærmest Oslo sentrum, 
Middelalderparken og Oslo S, og våre innspill gjelder nettopp fremdrift, kulturminner, 
byutviklingen i Bjørvika og arealbruk. 
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For eksempel er vi opptatt av at utbyggingen gir mulighet for en overbygning med lokk helt 
frem forbi Mariakirken. Vi kan ikke anbefale løsninger som medfører demontering og deretter 
en remontering av ruinene i minneparken. 
 
Jeg er glad for at flertallet uttrykker en tydelig forventning til at det er kommunen som skal 
utøve rollen som ansvarlig arealmyndighet. Jeg forstår utålmodigheten til SV og til alle andre 
når det gjelder å få dette dobbeltsporet realisert, men jeg er helt sikker på at kommunene på en 
vesentlig bedre måte enn staten hensyntar og avveier de vanskelige valgene som et så stort 
anlegg vil komme opp i. 
 
Til gjengjeld vil kommunen gjøre alt for å holde tempoet i planarbeidet oppe. Området bør 
deles opp i forskjellige felt etter detaljeringsbehov og byrådet har vært helt klare på at det er 
den innerste strekningen gjennom den tette byen som har vår prioritet. 
 
For øvrig er det enighet mellom Jernbaneverket og kommunen om ansvarsfordelingen i det 
videre planarbeidet. Det er ikke kommet negative merknader til fremdriftsplanen og 
Jernbaneverket skal sende Plan- og bygningsetaten sitt forslag til reguleringsplan ved 
årsskiftet. Derfor er det ingen grunn til å tro at en eventuell statlig reguleringsplan gir noen 
tidsgevinst. 
 
 
Peter N. Myhre (F): Det er ingen tvil om at dette er et stort prosjekt. Det dreier seg om 13-14 
mrd. kroner. Det er altså mer enn hele Oslopakke 1. Det dreier seg om en jernbanestrekning 
på 13 km hvor det allerede går et dobbeltspor, så jeg tror nok vi skal helle litt kaldt vann i 
blodet på mange av dem som mener at dette vil være det tiltaket som skal løse de fremtidige 
samferdselsproblemene i Oslo. De fleste som forutsettes å bruke det nye dobbeltsporet er 
allerede i dag togpassasjerer. 
 
Når det er sagt, så er altså nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski forutsetningsmessig lagt inn 
for hele Oslopakke 3. Derfor er det da heller ikke lagt inn veldig mange andre prosjekter i 
Oslopakke 3 som gjelder sydkorridoren. 
 
Når det gjelder statlig reguleringsplan. Byråden gikk grundig inn i spørsmålet om statlig 
reguleringsplan og jeg deler byrådens syn på at det er altså ikke noen grunn til at staten skal 
overta som reguleringsmyndighet i denne saken. Det Oslo kommune også har gjort, det er å ta 
opp en del av de spørsmålene som bl.a. riksantikvaren var inne på i går, og derfor er det fint at 
Lindsjørn har tatt dette opp nå. I Oslo kommunes høringsuttalelser er det også tatt opp 
spørsmålet om mulighetene for overbygning med lokk helt forbi Mariakirken. Det er tatt opp 
spørsmål om å gjenåpne Alna fra Dyvekes bro til Middelalderparken og det er gitt uttrykk for 
skepsis når det gjelder en løsning som medfører demontering og remontering av ruinene i 
minneparken. Ikke minst på grunn av dette tror jeg det er viktig at Oslo kommune selv har en 
styrende hånd på denne prosessen. 
 
Til slutt. Det er fremdeles, i hvert fall pr. den 26.05. da jeg undersøkte dette sist, ikke levert 
noe reguleringsforslag fra Jernbaneverket. Det er Jernbaneverket vi nå sitter og venter på. I 
den fremdriften som det er lagt opp til nå, er det forutsatt at de reguleringsmessige forholdene 
skal være ferdig behandlet, ferdig avklart i løpet av 2. kvartal 2011. Det er altså 1 år til. Når 
reguleringsforslaget i en så stor sak fremdeles ikke er lagt frem fra den statlige virksomheten 
så betyr det at vi har et alvorlig problem. En statlig reguleringsplan vil i hvert fall ikke løse 
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det problemet, derfor er det viktig at vi nå i Oslo kommune har styringen når det gjelder den 
videre planbehandlingen her, ikke minst fordi vi er nødt til å legge et større press på staten for 
å få staten til å gjøre jobben sin. 
 
 
Ola Elvestuen (V): V er for så vidt enig med forslagsstilleren i at for å få til en 
jernbanesatsing her i landet så trenger vi en større grad av statlige reguleringer. Men akkurat i 
denne saken synes vi at også byråden har redegjort godt for at her sparer du ikke noe tid på 
det, at nå må vi kjøre det løpet som er lagt i forhold til dobbeltsporet til Ski. Det er ingen tvil 
om at de indre områdene her er kanskje et av de vanskeligste stedene i landet virkelig å legge 
nytt jernbanespor. Dette kommer til å bli komplisert og her tror jeg også man skal stålsette seg 
i forhold til at det må gjøres noen ganske tøffe valg når vi kommer så langt, nettopp fordi 
gjennomføringen er så viktig som den er. 
 
Det som egentlig er det mest sjokkerende med dobbeltsporet til Ski er hvor kort man har 
kommet i planleggingen i forhold til at vi har diskutert denne… I godt over 10 år må vi vel ha 
diskutert denne her, som om den var helt nødvendig og den måtte komme på en måte i 
morgen, og så har man kommet så kort når man først nå har kommet frem til hvordan man 
skal også finansiere den. 
 
Derfor har vi også lagt inn… Vi mener at pkt. 1, egentlig det med statlig regulering, det vil 
ikke gi noen gevinst og akkurat i de indre delene her, i Gamle Oslo, tror jeg heller ikke det er i 
Oslo befolknings interesse. Dette blir vanskelig. Så har vi lagt til et tillegg som jeg tror vi 
også bør se nærmere på, og staten burde se nærmere på. En ting er at vi mener at man skal 
gjennomføre dette raskt, men altså må se på også alternativer i forhold til organiseringen, 
OPS-prosjekter etc. som staten burde åpne mer for, for at vi kunne få til en ordentlig 
jernbanesatsing i Norge. 
 
 
Ordføreren: Da skal vi votere. 
 
Vs forslag om å avvise SVs opprinnelige forslag nr. 1. De som stemmer for 
flertallsinnstillingen forholder seg i ro. De som stemmer imot, det var SV, viser det ved 
stemmetegn. Flertallsinnstillingen er vedtatt mot SVs stemmer. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling pkt. 1. Det var SVs opprinnelige forslag nr. 2. Den var 
enstemmig og er enstemmig her i bystyret. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling pkt. 2, Vs tilleggsforslag til SVs opprinnelige forslag nr. 2. 
De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg i ro. De som stemmer imot, det var A 
og SV i komiteen, viser det ved stemmetegn. Nå er det A, SV og R, men flertallsinnstillingen 
er vedtatt. 
 
Er det nå slik at de nødvendige papirer i sak 230 har dukket opp? De kopieres. De er i møllen. 
 
 
 
Sak nr. 236. Årsmelding 2009 - Det sentrale eldreråd  
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Ordføreren: Innstillingen fra helse- og sosialkomiteen var enstemmig og er enstemmig i 
bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 235. Årsmelding 2009 - Eldreombudet  
 
Ordføreren: Innstillingen fra helse- og sosialkomiteen var enstemmig og er enstemmig i 
bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 234. Helse- og sosialombudets årsmelding for 2009  
 
Ordføreren: Innstillingen var enstemmig og er enstemmig i bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 232. Ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven - Delegasjon 
av myndighet 
 
Ordføreren: Innstillingen fra byutviklingskomiteen var enstemmig og er enstemmig i 
bystyret. 
 
…..stemme fra salen….. 
 
Sak 234-236 er tatt. Var det noen som ønsket å si noe? 
 
Ordføreren var såpass rask at hvis det er behov for å si noe så… Jeg synes det er riktig. 
 
 
 
Sak nr. 234. Helse- og sosialombudets årsmelding for 2009  
 
Elvis Nwosu (A): Oslo kommune er en god kommune å bo i. Oslo kommune består av ansatte 
som til daglig utfører en viktig jobb, men det finnes tilfeller der innbyggere ikke får hjelpen 
de har krav på. Årsmeldingen til helse- og sosialombudet forteller oss om igjen om 
svakhetene i tjenestetilbudene i Oslo. Det er mye jeg kunne ha trukket frem fra årsmeldingen, 
men jeg har lyst til å bruke tiden min på barna. 
 
I 2006 hadde vi 40 % av barnevernsbarna i kommunale boliger. I 2009 hadde vi 60 % av 
barnevernsbarna i kommunale boliger. Dette er en dramatisk økning av problemet. Hva er 
disse barnas hverdag? Ombudet forteller om en 9 år gammel gutt som ble vitne til en 
slåsskamp som endte med døden. Samme gutt hadde hatt et lengre opphold på sykehuset. Han 
ønsket seg tilbake dit hvor han kunne sove. 
 
En kvinne kontaktet ombudet der hun har en bolig. Datteren hennes hadde tatt sprøyter og det 
var problemer med rotter og kakerlakker, noe som er fremmed i dagens Norge. Det er også 
historier som man må reagere på. 
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Som komiteen påpeker igjen, påpeker disse menneskene at det haster å se på deres hverdager. 
Man trenger tiltak som sørger for at barna i kommunale boliger kan leve et trygt liv og ha 
gode oppvekstvilkår. A synes det er trist at man skal få høre om disse tilfellene og synes at 
man bør etablere en bomiljøvaktmester ved byens kommunale boliger, men vi trenger tiltak 
straks for barnas skyld og familiens skyld og for de som bor i kommunale boligers skyld. 
 
 
Byråd Anniken Hauglie: Jeg er helt enig med representanten i de vurderingene han har. Alle 
skal ha trygge og gode bomiljøer, og ikke minst gjelder disse barna. 1/3 av de kommunale 
boligene er også i ordinære borettslag og de prioriteres også til barnefamiliene. Vi legger store 
ressurser i å bedre boforholdene i de kommunale boligene, både når det gjelder booppfølging 
men også når det gjelder tiltak for å bedre det fysiske bomiljøet. Jeg v vil også prioritere 
barnefamiliene fremover og sikre at de også frå et langt bedre tilbud enn det mange opplever 
at de har i dag. 
 
 
Ordføreren: Da skal vi votere. Innstillingen fra helse- og sosialkomiteen var enstemmig og 
den er enstemmig i bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 235. Årsmelding 2009 - Eldreombudet 
 
Nina Bachke (A): Eldreombudet kritiserer for andre året på rad kommunens 
sykehjemsdekning i sin årsmelding. Årsmeldingen sier: ”Ut ifra sakene vi har mottatt i 2009 
erfarer eldreombudet at terskelen for å få sykehjemsplass fortsatt er for høy og at 
saksbehandlingstiden i flere tilfeller er for lang” og videre ”Det er eldreombudets erfaring at 
bydelene i for stor grad bestreber seg på å gi hjelp i hjemmet fremfor å innvilge 
sykehjemsplass selv om både den eldre selv og de pårørende gir uttrykk for at dette ikke er 
tilstrekkelig”. 
 
Til Dagsavisen 22. mars 2010 uttalte eldreombud Anne Myhr: ”Et avslag fører i mange 
tilfeller til et raskt forfall, at man gir opp. Mange vil ikke belaste sine pårørende mer enn 
nødvendig”. Eldrebyråd Sylvi Listhaug sier seg i oppslaget delvis enig med eldreombudet og 
vedgår at terskelen for å få sykehjemsplass i noen bydeler er for høy. Eldreombudet fikk i 
2009 totalt 91 klager som gjaldt søknad om sykehjemsplass og i årsmeldingen finnes det flere 
konkrete eksempler på eldre som ikke har fått den plassen de trenger. 
 
Byråd Listhaugs svar på disse utfordringene er at hun vil granske enkelte bydelers praksis 
med tildeling av sykehjemsplasser. Hun vil sikre lik praksis. Dette har byråden snakket om i 
mange år. I 2008 behandlet vi endog en sak som skulle sikre dette i bystyret. 
 
Hvis byråden ønsker å granske noen burde hun etter min mening starte med å granske det 
byrådet selv gjør, for problemet ligger i at H og F har bygget opp en kjøp/salg modell i 
kommunen som ikke fungerer fordi bystyreflertallet ikke vil gi bydelene nok penger til å 
oppfylle lovpålagte tjenester. Resultatet er at Oslo kommune ikke har råd til å kjøpe 
sykehjemsplasser av seg selv. 
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Ombudet peker på flere bekymringsfulle forhold. Det nevnes at det fortsatt forekommer at 
mottaker av hjemmehjelp ikke mottar de 4 timene pr. mnd. som de har krav på. For få eldre 
har en individuell plan eller vet at det faktisk kan få det. 
 
Beretningen er grundig og en viktig korreksjon i forhold til det som er kommunens praksis 
overfor eldre. Byrådet må brette opp ermene. Her er det enkelte helt uholdbare forhold som 
må rettes opp og jeg håper at vi slipper å få akkurat de samme påpekningene når ombudets 
beretning for 2010 skal behandles. 
 
 
Mazyar Keshvari (F): Jeg er enig med representanten Bachke i at det er ikke holdbart at de 
som trenger sykehjemsplass ikke får det. Men når vi har organisert oss med bydeler og BUer 
som jeg har vært inne på, som er en ordning vi er nødt til å se nærmere på, så må vi også ta 
konsekvensene av den måten å organisere byen på. Byrådet og byråden har sagt at de skal 
komme tilbake til bystyret og komiteen å ha en gjennomgang av disse kriteriene. 
 
Men representanten Bachke nevnte en del ting som er faktisk feil og som representanter fra A 
mange ganger gjentar og påstår selv om det er feil; nemlig dette med bydelsøkonomien. 
Hvordan forklarer A at bydeler som går med overskudd på opp mot 30 mill. kroner har avslag 
på 26 til 30 % på sykehjem, mens bydeler som går akkurat i null har avslag på kun 6 %? Her 
kan man ikke ene og alene skylde på bydelsøkonomien, når de bydelene som har mest penger 
har høyest antall avslag på sykehjemsplasser og de som kanskje har minst penger eller akkurat 
går i balanse har en mye lavere andel avslag på sykehjemsplasser. 
 
Jeg er veldig glad for at fagbyråden skal ha en gjennomgang av dette og komme tilbake til 
bystyret, for vi er helt nødt til å se på organiseringen av hvordan det blir tildelt 
sykehjemsplasser i denne byen. 
 
 
Byråd Sylvi Listhaug: Først og fremst vil jeg bare berømme ombudet for det arbeidet som 
gjøres. Det er ombudet sin jobb å påpeke mangler og vise hvilke områder som må forbedres. 
De får ikke inn gladsakene for å si det sånn, men de skal formidle det som er problematisk. 
Det var også byrådet som tok initiativ til å opprette eldreombudet. 
 
For det første. Når det gjelder sykehjemsplasser har vi, som jeg tidligere i dag har vært inne 
på, lagt inn 180 mill. kroner for å senke prisen. Det var en invitasjon til bydelene i forhold til 
å bruke flere plasser. Så ser vi det at prioriteringene i bydelene er annerledes. Veldig mange 
prioriterer å styrke hjemmetjenesten i stedet for å kjøpe flere sykehjemsplasser. Det er det 
bydelspolitikerne i bydelene som velger, og som har muligheten til å styre. Det vi ser er at 
lista er forskjellig i forskjellige bydeler og det er derfor vi nå tar initiativ til en gjennomgang 
for å få et bilde av situasjonen. 
 
Så tror ikke jeg at jeg noen gang kommer til å stå på denne talerstolen, eller for så vidt noen 
byråder i fremtida heller, å si at alt er perfekt og alt er flott og alt er problemfritt, for det vil 
alltid være utfordringer i en sektor som skal hjelpe mennesker, mange av dem i livets siste 
fase. Det som er jobben vår, er å hele tiden bli bedre, hele tiden kunne gi flere tjenester og 
bedre tjenester, og det skal vi jobbe for også i årene som kommer. 
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Karima Abd-Daif (A): Både i 2008 og 2009 tok eldreombudet opp viktigheten av at 
kommunen prioriterer kvalitet i sine virksomheter. Ombudet har gang på gang understreket at 
prosedyrer og retningslinjer er uten verdi dersom de ikke gjennomføres i praksis. Ombudet 
påpeker at flere av sakene de mottar er av alvorlig karakter og kan få fatale konsekvenser. I 
dag finnes det beboere på enkelte sykehjem som ikke blir forsvarlig fulgt opp når de har 
symptomer som krever videre utredning. 
 
I likhet med eldreombudet mener A at tjenestene bør bruke erfaringer fra både mottakere og 
pårørende for å avdekke, rette opp og forebygge mulig svikt. Det er viktig at virksomhetene 
lærer av hverandres feil og forebygger svikt i sine rutiner. 
 
 
Ordføreren: Da skal vi votere. Innstillingen fra helse- og sosialkomiteen var enstemmig og 
den er enstemmig i bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 236. Årsmelding 2009 - Det sentrale eldreråd 
 
Ordføreren: Innstillingen fra helse- og sosialkomiteen er enstemmig og den er enstemmig i 
bystyret. 
 
 
 
Sak nr. 233. Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Marianne 
Borgen (SV) av 17.02.2009 - Bygging av boliger for ungdom  
 
Ivar Johansen (SV): Fra SVs side er vi utålmodige. Særs utålmodige på vegne av de svært 
mange unge i denne byen som har problemer med å etablere seg på det ordinære 
boligmarkedet. I denne sammenheng tenker vi ikke først og fremst på de økonomiske 
begrensninger ungdom i etableringsfasen har til å skaffe seg egen bolig, men vel så mye på de 
unge som ikke er helt A4, de som har en bakgrunn som gjør at de trenger booppfølging. Det 
kan være ungdom med rushistorie, kriminalitet eller psykiske lidelser. Flotte ungdommer, 
men som trenger litt ekstra støtte for å komme over i en livssituasjon hvor de kan mestre 
hverdagen helt på egen kjøl. 
 
Ungbo er et flott tilbud til denne gruppen med sine rundt 400 boliger, men ventelistene er 
lange, altfor lange. Vi ser at kommunale bygninger står tomme i årevis eller at kommunale 
tomter som kunne vært brukt til boliger ligger uutnyttet over flere år. Det er da SV er 
utålmodige og sier at sånn kan vi ikke ha det i denne kommunen. 
 
Det har vært boliger på denne tomta i Holmenkollveien. Bygget brant ned for noen år siden og 
siden har tomta ligget brakk. Her skulle det for lengst vært på plass ny aktivitet. 
Komitebehandlingen av vårt forslag er interessant. Byrådet skriver at det er dialog mellom 
bydel Vestre Aker og Boligbygg om den videre bruk av eiendommen. Sånn gjør man det når 
det skal etableres offentlig aktivitet i ytre vest. Hadde dette vært i indre by øst hadde vel 
bydelen knapt nok blitt informert før for eksempel en offentlig rusinstitusjon var på plass. 
Men kanskje vitner dette om en ny holdning fra byrådets side. Da er det bra. 
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Men dernest er det naturligvis slik at Oslo er en by og kommunale arealer må utnyttes ut ifra 
byens samlede behov. Trenger byen samlet sett flere ungdomsboliger kan det godt hende at 
dette skal plasseres i bydel Vestre Aker selv om bydelen selv isolert sett ikke har behov for 
dette. Byutviklingskomiteens flertall er tydelige på dette. 
 
Så får vi da vente på sakens løsning og SV kommer fortsatt til å være utålmodige på vegne av 
ungdom som sårt trenger egen bolig. Vi kommer tilbake med nye initiativ og nye forslag. 
 
 
Terje Bjøro (V): Selvfølgelig er bydel Vestre Aker opptatt av å få institusjoner til sin bydel. 
Men jeg skulle nok ønske at SV, som er et demokratisk parti og ønsker lokaldemokrati, hadde 
vært villig til å lytte til Vs ønske i byutviklingskomiteen om at det her skal være en dialog 
mellom bydelen og Oslo kommune sentralt. Helt personlig er jeg meget betenkt over å bruke 
den tomta. Jeg vet ikke hva den måtte være egnet til, men det er i så fall et diskusjonstema og 
bydelen er svært interessert i å finne ut hva den kan brukes til, men jeg synes SV burde være 
noe mer avventende her, slik at man fikk en god og egnet løsning. 
 
 
Aud Kvalbein (KrF): Vi ser av merknadene her at det er en dialog i gang mellom Boligbygg 
og Vestre Aker som vi synes er interessant. Vi vil også gjerne da se resultatet av den. Jeg 
håper virkelig at det blir det utfallet som antydes i disse merknadene. Så fra denne talerstolen 
ønsker vi bare å si at vi gjerne ville ha sluttet oss til alle merknadene som står på denne saken. 
 
 
Ordføreren: Ordføreren er litt usikker på hvilke forslag som ble tatt opp i komiteen og hva 
som ønskes tatt opp her. Ønskes det opprinnelige… 
 
…..stemme fra salen….. 
 
Settes opp mot hverandre sånn at man kan enten stemme for Ivar Johansen og Marianne 
Borgens forslag eller for Vs alternative forslag. 
 
De som stemmer for Ivar Johansen forholder seg i ro. De som stemmer for V viser det ved 
stemmetegn. Det var litt rotete. 
 
De som stemmer for det opprinnelige forslaget fra forslagsstillerne forholder seg i ro. De som 
stemmer for Vs alternative forslag viser det ved stemmetegn. Alternativet har fått F, KrF, V 
og Hs stemmer og det alternative forslaget er vedtatt. Det blir innstillingen fra 
byutviklingskomiteen for det var ikke i samsvar med forslaget. 
 
 
 
Sak nr. 230. Blindernveien 6 m.fl. - Reguleringsplan - Byggeområde 
for kontor/offentlig bygning/allmennyttig formål - Spesialområde 
bevaring - Felles avkjørsel og felles gangareal - Bydel St. 
Hanshaugen 
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Terje Bjøro (V): Aller først. V har her et alternativt forslag og jeg vil gjøre oppmerksom på 
at merknaden på side 123 er Vs merknad og ikke SVs selv om vi selvfølgelig håper at SV er 
enig i merknaden vår. 
 
Vi snakker altså her om Blindernveien 6, om den grønne T, og V er opptatt av å bevare 
opplevelses- og naturkvalitetene i dette området. Dette inkluderer selvsagt grønn rute men 
også det kulturhistorisk viktige landskapsrommet langs Blindernveien. Det er viktig med et 
bredt grøntbelte langs Blindernveien og dette kan sikres ved å etablere et bredere ubebygd 
areal mellom Blindernveien og ny bebyggelse i felt A, tilsvarende byggegrensen i felt B. 
 
Den foreslåtte byggegrensen som i felt A legges en vinkel inn mot Blindernveien, vil redusere 
opplevelsen og verdien av landskapsrommet vesentlig, mener vi. Derfor foreslår V å trekke 
byggegrensen mot Blindernveien i felt A tilbake i hele sin lengde tilsvarende byggegrensen i 
felt B. Dette er for øvrig også i overensstemmelse med byantikvarens meget klare 
høringsuttalelse. 
 
Avslutningsvis ønsker jeg å understreke viktigheten av at traseen til grønn rute, som er en 9 
kilometer lang øst og vestgående gang/sykkelvei på strekningen fra Sinsen til Bygdøy ikke 
utvannes. Grønn rute er en storartet plan for å sikre myke trafikanters fremkommelighet og 
ferdsel gjennom byen. Men skal vi oppnå dette er det avgjørende, meget avgjørende, at vi som 
politikere ikke sover i timen. Vi må passe på at ikke utbygginger langs traseen reduserer 
mulighetene for å gjennomføre grønn rute etter hensikten. Her slutter vi oss helt og fullt til 
Blindern vel som i sin høringsuttalelse poengterer nettopp dette. De grønne kvalitetene langs 
grønn rute må ivaretas. 
 
 
Heidi Rømming ( ): Jeg skal avstå fra å gjenta det V sa, det begynner å bli greit å kunne 
avslutte møtet etter hvert. Men det er viktig for meg å få sagt at SV sluttet seg til merknaden 
fra V i byutviklingskomiteen, så det er bare feil protokollert her. 
 
Det var også viktig for oss og A og SV foreslo derfor at det skulle foreligge en tinglyst 
erklæring om grønn rute før vi kunne vedta denne reguleringsplanen. Derfor var det viktig at 
dette papiret forelå før vi behandlet saken. 
 
Grønn rute er som Vs representant sa utrolig viktig miljøinfrastruktur i byen og skal gjøre det 
mulig å knytte sammen øst og vest på en enkel måte for syklister og fotgjengere uten at man 
måtte benytte bygatene. Derfor er det bra at vi får til dette også i området Blindernveien. Og 
for øvrig tror jeg dette er en god plan. 
 
 
Byråd Bård Folke Fredriksen: Denne reguleringsplanen er et felles initiativ og fremmet av 
det jeg vil kalle en ganske så uhellig allianse bestående av NRK, Opplysningsvesenets fond 
og Oslo kommune v/Undervisningsbygg. Bakgrunnen er at Blinderndiagonalen ikke lenger er 
aktuell. Planen skal bidra til en seksavdelingers barnehage og sikre grønn rute, gang-
/sykkelvei for allmennheten gjennom det aktuelle området. En annen intensjon er også å sikre 
adkomsten og trafikkforholdene til bl.a. Marienlyst skole. Forholdene for gående og syklende 
i området blir vesentlig forbedret. 
 
Området er godt egnet for en barnehage og den foreslåtte bebyggelsen vil fungere som en 
skjerm mot støy og støv for barnehagens uteområde. Etter det offentlige ettersynet er bygget 
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redusert litt. Byggegrensen mot Blindernveien er trukket litt tilbake for å ivareta ønsket om 
større åpenhet i landskapet. Men å trekke byggegrensen nå ytterligere tilbake fra 
Blindernveien, slik det er foreslått, vil redusere antall barnehageplasser. 
 
Noen ganger må vi ta et valg. Bydel St. Hanshaugen er en av de bydelene som har det 
vanskeligst med å få lokalisert nok barnehageplasser. De nyeste befolkningstallene tyder også 
på en enda større vekst i barnetallene, særlig i indre by. Dette planforslaget er allerede endret 
for å ivareta landskapshensyn og antikvariske verdier og en ytterligere tilbaketrekkelse av 
bebyggelsen vil være å redusere antall barnehageplasser og dermed dekningen i det området 
hvor det er mest kritisk i Oslo. 
 
Fra tid til annen må vi minne oss om at vi må se det store perspektivet. 
 
 
Heidi Rømming ( ): Jeg må bare ta opp dette med antall barnehageplasser fordi det er riktig 
som byråden sa at vårt forslag nok reduserer antall avdelinger fra 6 til 4. Dette er i tråd med 
bydelens ønske og det handler også om kvaliteten på barnehagen i forhold til utearealene. 
Dette forslaget samsvarer også med byantikvarens synspunkter i saken og vi mener også at 
det er veldig positivt i reguleringssaken at Marienlyst gårds barnehage reguleres til 
spesialområde/bevaring. Det er viktige elementer i dette. 
 
 
Erling Folkvord (R): Bare et enkelt spørsmål om hvordan disse dokumentene har blitt til i 
denne saken her. Byrådssaken er fra 4. mai og så 26. mai vedtar byutviklingskomiteen å be 
byrådet sørge for en tinglyst erklæring. Den har vi fått omdelt nå i dag og det fremgår av det 
vi har fått omdelt, at den erklæringen er enda ikke tinglyst men er sendt til statens kartverk i 
dag til tinglysing. Men jeg ser at den er datert 04.05.2010. Jeg lurer på hva er årsaken til det? 
Har den vært liggende i over en måned og var den ukjent på det tidspunktet 
byutviklingskomiteen ba byrådet om å sørge for en tinglyst erklæring eller hva er det? 
 
 
Ordføreren: Ordføreren bare prøver seg, men kan det være en skrivefeil for 04.06.? 
 
 
Byråd Bård Folke Fredriksen: Jeg tror heller det er sånn at også byrådssaken forutsatte at vi 
trengte en tinglyst erklæring på dette og legger opp til også allmennhetens tilgang, så arbeidet 
med den var nok påbegynt også før byutviklingskomiteens møte. 
 
 
Ordføreren: Er det tilfredsstillende for Folkvord? Folkvord forbeholder seg retten til å se 
nærmere på det, men det er i hvert fall svart så godt man kunne. 
 
 
Ola Elvestuen (V): Jeg er enig med byråden at vi må ta det store perspektivet, og det store 
perspektivet her er at vi bygger byen for lang tid og da er det landskapsrommet i 
Blindernveien som er det avgjørende. Denne opplevelsen blir nå mindre åpenbar med det 
forslaget hvis dette forslaget gjennomføres. Du får ikke det åpne rommet når du kommer fra 
Kirkeveien og det er det vi nå burde sørge for å beholde og da burde vi ha en barnehage med 
4 avdelinger. Det er det store perspektivet og er å tenke langsiktig i forhold til byutviklingen 
og de byggene vi bygger de skal stå i lang tid fremover og byråden burde fokusere på det i 
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stedet for å tvinge inn en to avdelinger i hver eneste sak, sånn som i denne burde man ha nøyd 
seg med fire avdelinger.  
 
 
Ordføreren: Da skal vi votere. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling pkt. 1 vedr. byggegrense i felt A. Byrådets innstilling til 
samme. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg i ro. De som stemmer for 
mindretallsinnstillingen, det var SV og V, viser det ved stemmetegn. Nå er det SV, V og R, 
men flertallsinnstillingen er vedtatt. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling pkt. 1 for øvrig, byrådets innstilling for øvrig. Den var 
enstemmig i komiteen og er enstemmig i bystyret. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling pkt. 2 som nå blir unødvendig så den bortfaller. 
 
Da er saken avsluttet. 
 
Som dere husker fra starten på vårt møte så tok representanten Gerhardsen opp spørsmålet om 
sak ved møtets slutt vedrørende taxinæringen. Der skylder ordføreren å gjøre oppmerksom på 
at i samferdsels- og miljøkomiteen allerede ligger en sak vedrørende byrådets oppfølging av 
bystyrevedtak om taxipolitikk, forslag fra Trine Dønnhaug og Andreas Behring som vel i og 
for seg gjelder det samme, men det har vært litt kontakt og man har sett på muligheten for at 
Rune Gerhardsen holder sitt innlegg og at byrådslederen svarer, hvoretter vi ser om det er 
ønskelig for andre partier å si noe. Er det en akseptabel fremgangsmåte? Det ser det ut til å 
være. 
 
 
 

Sak ved møtets slutt – Rune Gerhardsen (A) tok opp spørsmål om 
taxinæringen 
 
Rune Gerhardsen (A): Jeg skal slett ikke trekke opp en omfattende taxidebatt, det trengs for 
så vidt ikke for det gjorde bystyret 04.03.2009 og gjorde en rekke vedtak. Det har drøyd en 
stund før det har skjedd noe, bl.a. så trengtes en ny lokal forskrift for å gjennomføre en del av 
de tingene bystyret vedtok. Nå var byrådet litt uheldig med første forsøket der så de ble 
simpelthen sendt tilbake fra departementet til byrådet. Er det ompuss vi kalte det i militæret? 
Derfor ble det en blokkering på ting. 
 
Det som nå er situasjonen er at det fra byråd Sjøtveit ble tatt noen initiativ til å gjøre både det 
ene og det andre på taxisektoren og en del ting som krevde forskriftsbehandling dessuten en 
del ting som var i strid med yrkestransportforskriften. Det må også sies at det faktisk var et av 
vedtakene i bystyret som var forskriftsstridig hvor kvalitetskontrollen hadde vært for svak og 
det er trist. Det er flere av oss som får ta et ansvar for det. 
 
Dessuten er det faktisk et par av utspillene som er direkte i strid med bystyrevedtaket. Jeg skal 
ikke utdype det, men bare for eksempel omfordelingsordningen mellom sentralene skal 
avvikles, oppheve løyvehavernes bindingstid til sentralene, opprette felles ansiennitetsliste var 
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vedtak bystyret gjorde enstemmig og de har altså nå lagt opp til å torpedere det. Det blir litt 
galt og det bør ikke byrådet gjøre. 
 
Så min anbefaling, og det var derfor jeg ville ta det opp før byrådet for så vidt har møte i 
morgen og gud vet hva de skal gjøre da, men jeg mente at det var riktig å få satt søkelyset på 
disse tingene. Min anbefaling er at vi nå lar bystyrevedtakene være bystyrevedtak og la de 
gjelde, men at alt arbeid nå, alt trykk i arbeidet legges på arbeidet med den nye forskriften og 
godkjenning av forsøksordninger og de tingene bystyret ba om og at byrådet da informerer 
komiteen om status og fremdrift frem til første møte i komiteen etter ferien. 
 
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Bakgrunnen for at denne saken vel har kommet opp, 
eller problemstillingene har dukket opp, er det forhold at byrådet som kollegium har 
kompetanse til å opprette nye taxiløyver. Til møtet 3. juni var det fremlagt en sak om 
delegasjon av denne myndigheten fra byrådet til byråden for næring. 
 
Det er slik at saker som avgjøres av byrådet ligger ute til offentlig innsyn før de avgjøres. Det 
skjedde også i denne sak. Det gir mulighet for interessenter og publikum til å fremføre 
synspunkter før byrådet fatter vedtak. Det skjedde i denne sak og rutinemessig ble derfor 
saken trukket slik at byrådet kan få en anledning til å vurdere de innspill som kom og 
innarbeide disse i den endelige sak. Pr. i dag foreligger det derfor ingen på byrådets kart. 
 
Byrådets hovedfokus i den kommende tid vil være å få på plass en ny drosjeforskrift, lokal 
forskrift om drosjenæringen i Oslo. Første utkast ble sendt på høring før jul og det ligger nå til 
omarbeidelse. Ny forskrift er det sentrale virkemidlet for å sikre bedre kontroll med næringen 
slik bystyret forutsatte i taximeldingen. 
 
Videre har byrådet mottatt en rapport fra Econ som beskriver dimensjonering av taxinæring i 
Oslo og hvordan det kan sikres bedre konkurranse. Dette arbeidet har byrådet også igangsatt 
og vil fortsette med det i tiden fremover. Parentes bemerket så er det ikke uvanlig at aktører i 
et marked kan være skeptiske til nye aktører og til mer konkurranse. 
 
Byråden for næring har tidligere orientert om status knyttet til taxipolitikken og jeg synes det 
er naturlig at byrådet frem til første møte i samferdsels- og miljøkomiteen etter ferien gir en 
orientering om status for arbeidet slik det nå ligger. 
 
 
Knut Even Lindsjørn (SV): Jeg skal ikke gå inn i en polemikk med byrådslederen omkring 
dette. Det ble gitt en god innføring i hva dette egentlig handler om fra Rune Gerhardsen. Jeg 
har bare lyst til å spørre byrådslederen om byrådslederen nå kan gi oss en forsikring om at det 
ikke nå skjer noen endringer på dette området utover det å følge selvfølgelig de bystyrevedtak 
som er fattet før samferdselskomiteen og bystyret har fått behandlet det forslaget som 
ordføreren henviste til som nå ligger til behandling i komiteen? 
 
 
Ingrid Balterzen (R): I bystyrebehandlingen av sak 43/09 Drosjenæring og Oslo kommune 
som løyvemyndighet i mars i fjor sa en enstemmig samferdsels- og miljøkomite at det 
allerede er for mange drosjeløyver og for mange sentraler i Oslo. 
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R ønsker og å utsette vedtak om delegasjon av bl.a. tildeling av løyver til byrådet til byrådet 
kommer med en egen sak om drosjereglement. Vi foreslo denne utsettingen fordi vi ville at 
det skulle sees under ett og fordi vi ikke ønsker at byrådet skulle gjøre så mye på egenhånd 
før vi hadde behandlet nytt drosjereglement. Nå har vi sett resultatet. Byrådet hadde tenkt å 
delegere fullmakt til utdeling av inntil 600 løyver til byråd Sjøtveit og de 50 første skulle 
ifølge uttalelsene hans i E24.no gå til City taxi der lederen er bedragerisiktet. 
 
Dette er ikke første gang forslag som dette er oppe etter at bystyret sa at det er for mange 
løyver. I november i fjor kom en rapport fra Econ som byrådslederen nevnte, hvor de foreslår 
at vi burde ha 300 nye løyver og ansvarlig byråd på det tidspunkt, Jøran Kallmyr, ville ikke 
legge dette utspillet dødt selv om det heldigvis ikke har blitt noe av siden. 
 
Både bystyret, næringen og de fleste andre er enige i at det er en overetablering av drosjer i 
Oslo. Drosjesjåfører trenger og en inntekt å leve av og det er bra at byrådet skjønner at disse 
utspillene fra byrådene er kontraproduktive og ser på dette på nytt i samsvar med 
bystyrevedtak. 
 
 
Byrådsleder Stian Berger Røsland: Det var Knut Even Lindsjørn som lurte på om byrådet 
ville stanse arbeidet i forhold til dette og byrådet vil ikke stanse arbeidet i forhold til 
taxinæringen til over sommeren. Vi vil derimot arbeide med fullt trykk, men innenfor de 
rammer som er trukket opp av taximeldingen og det som følger av lover og forskrifter. 
 
 
Ordføreren: Det avslutter den runden. 
 
Da skal ordføreren si at det å beregne tidsbruken til denne ærverdige forsamling, det er en 
krevende oppgave. I dag har vi endt opp med at vi har klart oss på halve tiden, men vi har 
utsatt noen saker og det betyr at det møtet vi skal ha den 16. det var opprinnelig satt opp til kl. 
12.00. Fordi vi så at det kanskje ville være noe mindre tidsbruk er det nå forslått satt til kl. 
14.00, men all den stund det nå er utsatt en del saker er vi nødt til å ta en titt i morgen og 
fredag på hvordan det er, så jeg vil bare forberede bystyret på at man er våkne i forhold til en 
eventuell ny melding om tidspunktet for møtet den 16., men hvis vi klarer det fra kl. 14.00 er 
det det beste. 
 
 
 
Til dagsorden 
 
Brit Andreassen (H): Nå må faktisk forretningsutvalget bestemme seg. De fleste av oss har 
jobber andre steder og har vararepresentanter i de jobbene og vi kan ikke drive å flytte frem 
og tilbake sånn, så nå må ordføreren bestemme seg. Blir det kl. 12.00 eller blir det kl. 14.00? 
 
 
Ordføreren: Da blir det kl. 12.00. Det må bli det. Hvis dere legger press på ordføreren om å 
ta en avgjørelse nå, så må det faktisk bli kl. 12.00 fordi vi har utsatt en del saker. 
 
…..stemme fra salen….. 
 
Hvor lang taletid det er? Det er vanlig taletid. Da blir det kl. 12.00 den 16. 
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Møtet er hevet! 


