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BYRÅDSSAMARBEIDET I OSLO - SUKSESS ELLER 
SELVUTSLETTELSE?

På landsmøtet i 1993 uttalte Erik Solheim: «SV er nå på nippet til makt. Vi er 
på vei fra en tilværelse som et korrektiv - et viktig og nyttig korrektiv - til de 
andre partiene, til et parti som direkte kan være med å forme det norske 
samfunnet. Det vi da bør gjøre, og jeg vil gjøre det i dag, er ikke å skjelle ut 
de andre, og fortelle alt det gale de andre gjør. Det vi skal gjøre er å fortelle 
hva vi vil gjøre, og så skal vi overlate til det norske folk å velge om de vil 
være med på vårt program.»

Dessverre ble 93-valget dårlig, sett i forhold til 89-valget, så det ble ikke 
regjeringsmakt for SV - i denne omgang. Det ser det heller ikke ut til å bli i 
1997. Men det som Erik Solheim ikke tok opp i sin tale - uvisst av hvilken 
grunn - var at i Oslo satt SV ved makta - som Arbeiderpartiets 
juniorpartner. Riktignok bare i en byregjering. Kanskje burde Solheim ha 
kommet med en første vurdering av resultatene fra Oslo?

For sosialister har forholdet til sosialdemokratiet alltid har vært vanskelig. 
Hva slags politisk praksis som presser sosialdemokratiet mot venstre, er ikke 
noe enkelt spørsmål. Sosialdemokratiet er både ledere og fotfolk, fag
bevegelse og overvåkningstjeneste. Derfor er det viktig å studere erfaringene 
fra byrådssamarbeidet i Oslo. For selv om venstesida ikke er på offensiven 
akkurat nå, kan det endre seg raskt. Vi trenger en debatt om hvordan 
erfaringene fra byrådssamarbeidet kan utnyttes, slik at SV kan beholde 
offensiven og skape mobilisering rundt et radikalt program neste gang partiet 
erobrer maktposisjoner.

Hadde man noe valg?
Initiativet til byrådssamarbeidet kom fra SVs partiapparat. Det siste året før 
valget utøvde dessuten fagbevegelsen i Oslo et press på Ap med sikte på 
dannelse av et Ap/SV-byråd. Burde SV ha tatt et slikt initiativ? Etter vår 
mening hadde man neppe noe valg. Det er umulig å føre en vellykket kamp 
mot høyrepolitikkens verste utslag, uten å være villige til å ta makta sammen 
med Arbeiderpartiet. Et realistisk alternativ er en viktig del av en vellykket 
kampanje mot høyresida. Det kan være det som virkelig bryter resignasjonen 
overfor markedsliberalismens offensiv. Dessuten er spørsmålet om en skal ta 
posisjoner eller verv før man har støtte for en virkelig radikal politikk, en 
problemstilling som er velkjent fra fagbevegelsen. Man kan ikke i lengden 
bare drive med kritikk av den sittende ledelsen i fagbevegelsen, man må ta
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tillitsverv. Ofte er det slik at tillitsvervene gir en helt annen mulighet for å 
mobilisere folk politisk og å skape en aktiv og radikal klubb eller forening.

Myter om makt og innflytelse
Men selv om man etter vår mening ikke hadde noe stort valg, så må man ikke 
overdrive skillet mellom den makt man har som opposisjon og pressgruppe, 
og den makten man får i et byrådssamarbeid. Motsetningen går ikke mellom 
vilje til makt og innflytelse gjennom samarbeid med Ap på den ene siden og 
maktvegring og vandring i «skyggenes dal» på den andre. For de 
tradisjonelle «ansvarlige» partiene er posisjoner den eneste veien til makt og 
innflytelse. For et sosialistisk parti er politisk mobilisering, både i og utafor 
parlamentariske posisjoner, helt sentralt.

Folk har ofte langt større innflytelse på tingenes utvikling gjennom 
streiker og demonstrasjoner enn de har gjennom valg og representasjon. 
Gang på gang har en sett hvordan representative organer har snudd på hælen, 
stilt overfor aksjoner. Det er ikke de glitrende innlegg i kommunestyre- og 
stortingssal som gjør vei i vellinga. Aksjonsgruppene og demonstrasjons
togene, med påfølgende oppslag i Dagbladet og VG viser seg ofte viktigere 
enn selve det parlamentariske arbeidet. De viktige spørsmålene for sosialister 
blir derfor: Vil et byrådssamarbeid virke politisk mobiliserende? Vil det gjøre 
det lettere å presse sosialdemokratiet (og de andre partiene) til venstre?

Åpenhet eSier demokratisk sentralisme?

Oslo skiller seg fra andre kommuner i landet med et byråd i motsetning til et 
formannskap. En ska! ikke overdrive forskjellen mellom å være et fast støtte- 
parti i formannskap/kommunestyre og det å delta i et byrådssamarbeid. I 
begge tilfeller må en politisk stå til ansvar for det som blir gjort i kontro
versielle saker. Men det er likevel en avgjørende forskjell slik byråds» 
modellen er blitt praktisert av SV og Ap. Byrådet praktiserte nemlig en form 
for demokratisk sentralisme der byrådsmedlemmene ikke førte noen offentlig 
diskusjon av uenigheter. Mindretallet var hele tiden forpliktet til å forsvare 
«linja» utad.1

Etter vår mening er dette en av de viktigste lærdommene fra byråds
samarbeidet: Man må ikke frata seg sjøl muligheten for politisk kritikk av Ap 
underveis. Gjør man det, fratar man seg sjøl muligheten til å mobilisere folk 
og fagbevegelse i de mange viktige enkeltsakene. Politikk blir dermed en 
drakamp på kammerset, blir «korridorpoiitikk«. Dette er en sikker måte å få 
politikk til å se ut som en serie intriger og kompromisser. Det passiviserer de 
fleste og overlater politikk til «politikerne». Det undergraver i sin tur 
mulighetene for å føre en radikal politikk.
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I virkeligheten er det bare mindretallet som er lojale mot en slik demokratisk 
sentralisme. De som har makta spiller ofte libero, jfr. Rune Gerhardsens 
gjentatte «snillisme»-utspill. Dessuten fører en slik demokratisk sentralisme 
ofte til en strøm av «lekkasjer» istedenfor ordentlige debatter i partiene og i 
fagbevegelsen. For «alle» i det «politiske miljøet» og i pressen «vet» selv
følgelig om motsetningene, og lekker dem når det passer opplagstallet, eller 
når man vil oppnå noe bestemt i en sak.

Et politisk samarbeid krever sjølsagt at man ikke ligger i politisk krig 
med hverandre. Men det er et langt sprang derfra til å frata seg muligheten 
for politisk kritikk, frata seg muligheten til å appellere til arbeiderbevegelsen 
og grasrotorganisasjoner når Ap og SV var uenige om viktige spørsmål. 
Åpenhet om politiske motsetninger er en viktig måte å bryte ned skillet 
mellom den harde kjerne av profesjonelle politikerne og arbeiderbevegelsen 
og grasrotorganisasjonene. Når motsetninger innen en byregjering legges 
åpent fram for folk, vil mange erkjenne at deres egen stillingtagen kan bli 
avgjørende for byregjeringas kurs. Det er på denne måten en skaper 
mobilisering for et radikalt alternativ.

Realisme - først og fremst
SV kan ikke være for kresen når det gjelder de økonomiske og politiske 
vilkårene som skal være oppfylt for å gå inn i posisjoner. I Oslos tilfelle var 
det akkumulerte underskuddet nær fire milliarder, og det var ingen særlig 
radikalisering av Ap i Oslo. Det var ikke noe spesielt gunstig utgangspunkt 
for radikal reformpolitikk. Men ofte vil venstresida nettopp få økt opp
slutning i situasjoner hvor kapitalismen skranter, hvor de borgerlige 
politikerne er skandalisert. I en slik situasjon er det umulig å tenke seg en 
kampanje mot høyrepolitikken som ikke klart sier at et Ap/SV-byråd er et 
mindre onde, som det er verdt å stemme på og kjempe for.

Men siden det økonomiske utgangspunktet er vanskelig, er det viktig å 
være realistisk. SV må ikke love gull og grønne reformer når det eneste en 
virkelig kan få gjort, er å administrere nedskjæringer på en måte som er 
bedre for vanlige folk. Det er mange sosialister i fagbevegelsen hvis 
hovedfunksjon i perioder er å rasjonalisere bort folk på en litt mer human 
måte enn bedriftsledelsen selv ville ha gjort. Det er en helt nødvendig jobb, 
men da er det viktig å kalle en spade en spade, samtidig som man påpeker at 
man må bryte med kapitalismen for å avskaffe nedskjæringer og 
arbeidsløshet.

For et rensligere Oslo!
Dette var parolen på forsiden av Oslo SVs program til kommunevalget. Den 
kan i hvert fall ikke beskyldes for å være fraseradikal Dessverre slår det an
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tonen for resten av programmet. Under overskriften «En solidarisk by
politikk» leser vi:

«Det finnes ingen enkle veier ut av uføret, og mange må være med på å 
rydde opp etter 16 år med Høyrestyre. Vi må regne med å arbeide 
innenfor trange økonomiske rammer. Oslo SV vil ta politisk ansvar ved å 
delta i et nytt flertall for å skape en ny optimisme og en bedre utvikling
for Oslo.»

Men programmet sier ikke noe konkret om hva det vil innebære å «ta politisk 
ansvar». Vil man måtte gjennomføre nedskjæringer? Den som spør slik, 
finner ikke noe annet enn vage talemåter i dette programmet. I tillegg er det 
fullt av reklamebyråffaser om å «skape ny optimisme». Hva er «ny 
optimisme» - er det i arbeiderbevegelsen eller i næringslivet? Man skriver: 
«En god by kan bare skapes i et nært samarbeid mellom befolkningen, 
forvaltningen og byens politikere.» Har byen en egen gruppe politikere på 
tvers av alle parti/klasseskiller?

Det står også: «De borgerlige har ført en gal politikk som blant annet har 
resultert i at Oslo nå sliter med et underskudd på omkring fire milliarder 
kroner. Gigantutbygginger og kommunale garantier uten sikkerhet er 
eksempler på hvor tilfeldig fellesskapets midler har blitt forvaltet av det 
politiske flertallet i Oslo gjennom mange år.» Men sett fra entreprenører og 
grunneiere har denne politikken neppe vært så «gal», eller så «tilfeldig». Hva 
er «fellesskapets midler» - er ikke det i hovedsak skattepenger fra arbeids
folk? På punkt etter punkt nedtoner dette programmet de sosiale og klasse- 
messige motsetningene i Oslo.

Kritikken som forsvant
Hvis man sammenligner det med kommunevalgprogrammet fra 1987, ser 
man raskt hvilken neddempning som har skjedd. I 87-programmet skriver 
man for eksempel:

«I Oslo fins noen av landets beste bomiljøer og mange av dem med 
landets høyeste inntekt og formue. Det er ofte de samme gruppene som 
bekjemper utjamningspolitikk og skatteøkninger. De kan greie seg selv, 
og krever at samfunnet forsvarer deres interesser. De har store ressurser, 
også til å fremme sine interesser i politikken.»

Under overskriften «Kapitalen styrer» skriver man:
«Kapitalinteressene har stor styring med den faktiske utviklingen i Oslo. 
Oslo er senter for alle landets viktigste kredittinstitusjoner, store bedrifter, 
børsvirksomhet, forsikringsselskaper og annen sentral næringsvirksom
het. «Folk stemmer - kapitalen bestemmer» kan være en kort 
karakteristikk av mange av de avgjørelsene Oslo kommune har fattet de 
siste åra, ikke minst når det gjelder byutvikling. Samtidig som kommunen
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har slitt med betydelige økonomiske problemer, har deler av næringslivet 
hatt en svært gunstig økonomisk utvikling med betydelig profitt.»

Det er på mange måter paradoksalt at det er i -91, da den borgerlige høyre
politikken var mest skandalisert, at man vanner ut programmet. Mens 87- 
programmet krevde at kollektivtakstene skulle senkes med 30%, krevde 91- 
programmet at de skulle fryses. Riktignok står det i programmet at de skal 
reduseres med 50%, men det lå ved en retting.2

Da Oslo SV utformet sitt kommune valgprogram for perioden 91-95, er 
det tydelig at partiet var mest opptatt av å fortelle at man hadde en politikk 
som kunne gjennomføres til tross for kommunens vanskelige økonomiske 
situasjon. Nedbetaling av gjelda og gjenvinning av den økonomiske handle
friheten var jobb nummer en, og gjenreisning av velferdskommunen og 
radikale miljøtiltak skulle skje med dette som fundament. Til grunn for denne 
«realismen» lå en oppfatning om at det bare skaper mistillit når man lover 
ting man ikke kan holde.

Hovedproblemet med denne typen realisme var at det i Oslo SV ikke 
lenger lå noen samfunnsanalyse til grunn for programmet. Programmet 
forteller ikke at de trange rammene for Oslo kommune kan ha noe med 
statlige rammer å gjøre, og at disse rammene kan forandres gjennom kamp, 
for eksempel ved kamp for en mer radikal skattepolitikk. Langt mindre 
forteller programmet at rammene hadde noe med kapitalismen å gjøre. Dette 
er et symptom på den forutgående avradikalisering av Oslo SV og svekkelsen 
av kapitaiismekritikken etter høyrebølgen og murens fall. Intet hadde hindret 
Oslo SV i å lage et realistisk program som likevel fastholdt slike 
perspektiver, og det er vanskelig å se at det skulle kunne ha skapt problemer i 
forholdet til Ap. Isteden valgte man ensidig å framstå som et ansvarlig parti 
blant mange andre.

«Et godt grunnlag for samarbeid»
Vi ser at i steden for å klargjøre forskjellene mellom et antikapitaiistisk parti 
og et sosialdemokrati i forfall er forskjellene snarere blitt utvisket fra -87 til 
-91. Allerede da Aps program ble lagt fram i februar 1991, uttalte en av SVs 
bystyrepolitikere til Arbeiderbladet:

«Det var inspirerende lesning. Vi ser at det er mange punkter med felles 
eller nært sammenfallende holdninger. Programmet er et veldig lovende 
grunnlag for samarbeid.»

Ifølge Arbeiderbladet er SV «tvilende» til å øke skattøret fra 21 til 22% og 
mener at Ap ikke går langt nok når det gjelder å redusere bamehagetakstene, 
friplassordningen bør innføres igjen. «Andre innvendinger mot Ap- 
programmet har hun ikke, ...». Men hva inneholdt egentlig Aps kommune- 
valgkampprogram? Ikke så veldig mye konkret, for - som det står i inn
ledningen ti! programmet:
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«Arbeiderpartiet vil satse på en gjenoppbygging av byens fellesgoder. 
Likevel inneholder dette programmet færre tradisjonelle valgløfter enn 
før. Dette skyldes ganske enkelt at Oslo kommune er inne i en dyp 
økonomisk krise. Kommunens samlede underskudd på over fire 
milliarder kroner virker sterkt begrensende på den kommunale 
handlefriheten. Arbeiderpartiet vil øke tempoet i nedbetalingene. Det er 
samlet opp gjeld og underskudd på omtrent 50 00 kr pr. husstand. I en 
slik situasjon vil det være galt å gå ut med for sterke løfter om økt 
innsats.»

Vi vet alle hvor mye tradisjonelle «valgløfter» er verdt, så det er vel ikke noe 
stort savn. Men det er på den annen side vanskelig å se hva som er så 
«inspirerende» ved Aps program. Det er et program for byråkratisk krise- 
administrasjon.

Saken er at både Aps og SVs programmer er rettet inn mot å administrere 
på en bedre og mer rettferdig måte enn Høyre og Framskrittspartiet. Det var 
det de to partiene summa summarum lovte velgerne. Dette la et «godt grunn
lag for samarbeid». Eller som man skriver i oppsummeringen av byrådssam
arbeidet:

«I løpet av de første månedene ble det etablert tette samarbeidsrutiner 
mellom SV og Arbeiderpartiet i form av felles møter mellom partienes 
gruppeledelser, felles møter mellom gruppestyrene og byrådet, og felles 
fraksjonsmøter foran alle komitemøter. Samarbeidet har stort sett fungert 
bra, overraskende bra vil nok mange mene, både i SV og i Arbeider
partiet. Det har selvsagt vært konflikter, men disse har stort sett gått på 
tvers avpartigrensene.» 3 (Vår utheving.)

Det er lett å forstå det politiske behovet for å fortelle velgerne at samarbeidet 
fungerer - det dreier seg tross alt om første gang SV besitter en form for 
regjeringsmakt, og første gang Ap deler slik makt med et annet parti. Det er 
likevel et tankekors at det ikke oppleves som om det går viktige politiske 
skillelinjer mellom et sosialistisk parti og Oslo Ap.

Debatten om forholdet til Arbeiderpartiet i SV

På SVs landsmøte i 1985 tok Per Eggum Mauseth til orde for et 
regjeringssamarbeid mellom Ap og SV. Dette møtte kraftig motbør, men 
over tid modnet tanken om at man etter mønster av dansk SF under visse 
betingelser måtte gjennom en eller annen form for formalisert samarbeid med 
Ap for å få mer gjennomslag for SVs politikk. Stadig flere så alternativet som 
en evig ørkenvandring uten innflytelse. Også på venstresida i SV delte mange 
denne oppfatningen, selv om man her stilte meget strenge krav til at noe slikt 
kunne realiseres.

Venstresida la i motsetning til Mauseth vekt på at et slikt samarbeid kun 
skulle være en forberedelse til et systemskifte, der en periode med reformer
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som svekket kapitalen skulle kulminere i et revolusjonært brudd. Dette var 
faktisk også dansk SFs offisielle linje på dette tidspunktet. Under henvisning 
til SFs erfaringer skriver SVs såkalte alliansegruppe, som kom med sin 
innstilling i 1988:4

«En offensiv samarbeidspolitikk overfor sosialdemokratiet forutsetter en 
klarere markering og kritikk av det. Jo skarpere vi greier å profilere en 
selvstendig linje i forhold til Ap, desto mindre er faren for at samarbeid 
og forhandlinger skal viske ut profilen vår - og omvendt: desto sterkere 
vi ønsker å samarbeide med Ap, desto sterkere bør vi kritisere og markere 
våre alternativer. Problemet i SV har tidligere vært at de som har ønsket 
samarbeid med Ap, har vært de som har vært mest forsiktige i å kritisere 
det.»

Ønsket om å komme i maktposisjon gjenspeilet seg i kommunevalg- 
programmet i 87 - 91. Under overskriften «Et nytt politisk flertall» skriver 
man blant annet:

«SV vil arbeide for et byråd utgått ff a et flertall av arbeiderbevegelsen i 
bystyret. ... SV ønsker et realistisk samarbeid med Arbeiderpartiet og 
andre som kan utgjøre et nytt politisk flertall for en ny og styrket sosial 
fordelingspolitikk i byen, SV vil være med på å ta ansvar for et nytt 
politisk flertall i Oslo, forutsatt at partiets politikk får gjennomslag på 
viktige områder.»

Denne linja ble mer aktuell etter SVs gode valg i 1989. SV hadde over tid 
gradvis forlatt den urealistiske budsjetteringspraksisen som RV fortsatt står 
for i bystyret, nemlig ut fra propagandistiske formål å saldere med økte 
overføringer som staten faktisk ikke gir, og på andre måter overvurdere 
inntektsposter og undervurdere kostnader. Fagbevegelsen i Oslo oppdaget 
dette på et økonomiseminar holdt av SVs bystyregruppe i 1990 og innså at 
dette gjorde et samarbeid mellom Ap og SV til en mulighet.

Raymond Johansen var den personen som mer enn noen annen arbeidet 
for å få medlemmene av Oslo SV med på tanken om et byrådssamarbeid. 
Han tok opp temaet i sin tiltredelsestale da han ble valgt til leder på heltid på 
Oslo SVs årsmøte i 1989. På Oslo SVs årsmøte i 1990 ble spørsmålet om et 
byrådssamarbeid diskutert, og det ble vedtatt en resolusjon om dette mot kun 
en stemme. Oslo SU var imidlertid meget skeptisk, og det var ikke stor 
entusiasme i SV-rekkene. Mange var redde for at SV ville bli gjort ansvarlig 
for nedskjæringer, og at Ap ville dominere det hele. Utsiktene til fortsatt 
høyrestyre framstod imidlertid som enda mer skremmende.

For partiledelsen var byrådssamarbeidet en prøvestein for å forberede et 
regjeringssamarbeid. Erik Solheim var meget opptatt av prosjektet, og ga 
nærmest ordre om at det måtte lykkes.
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Valgseier for SV - Ap i knipe
I valgåret 1991 hadde prosessen modnet så mye at entusiasmen var langt 
sterkere, årsmøtet var enstemmig og fagbevegelsen kom på banen. Dette 
viste seg i valgkampen der Oslo Samorg - med Kommuneforbundet i spissen 
- drev kampanje for et nytt styre i Oslo, der både logoene til Ap og SV ble 
brukt. I forholdet til Ap var det i stor grad fagbevegelsen som presset på et 
noe motvillig parti.5 Ap ville si minst mulig om forholdet til SV før valget.

Valget ga SV 14,4% og Ap 30,3%, hvilket innebar en klar svekkelse av 
Ap og en dobling av SVs oppslutning. I tillegg fikk RV 4,1%. Høyre gjorde i 
lys av misnøyen med Tetzschner-byrådet et meget godt valg. Dette skyldtes 
tidenes mest aggressive valgkampanje, der utsiktene til stalinistisk skrekk- 
velde, rabiat antibilisme og konfiskatoriske skatter skapte full mobilisering. 
Verre gikk det med juniorpartneren Frp, som hemmet av sine ekte liberalister 
ikke gjorde innvandring til noe stort tema.

SV/Ap-byrådet kan sammenliknes med en fierpartiregjering. Byrådet 
kontrollerte 28 av 39 mandater i bystyret, slik at det var avhengig av RVs to 
stemmer. Byrådssamarbeidet kom i stand til tross for meget sterk skepsis i 
Aps sentrale ledelse. Kretsen rundt statsministeren så med bekymring på 
faren for at en farlig politisk konkurrent skulle bli legitimert overfor Aps 
velgere, og på at byrådssamarbeidet skulle bli forbilde for en kampanje for 
regjeringssamarbeid mellom Ap og SV. Et slikt samarbeid ville utløse et 
skred av grasrotkrav om dyre reformer og radikal miljøpolitikk, slik at Ap 
kunne ha blitt tvunget til å velge mellom å beskatte kapitalen hardere eller å 
svikte store deler av velgermassen sin. Denne situasjonen måtte for enhver 
pris unngås. Det var derfor langt fra noen selvfølge at Oslo Ap og Oslo SV 
satte seg til forhandlingsbordet på Kafé Lars på Kampen - et av Oslos 
arbeiderstrøk og et kjerneområde for SV.

To partikulturer - et byråd

Da valgresultatet var klart, forsto Rune Gerhardsen med en gang at SV ikke 
kunne holdes utenfor, selv om også han kanskje hadde foretrukket et rent 
Ap-byråd. Forhandlingene ble innledet med en klar intensjon fra begge parter 
om at dette måtte lykkes. Ap satte klare betingelser til at SV skulle opptre 
lojalt, og at det gamle «urealistiske» SV skulle gravlegges. For å forstå 
hvordan byrådssamarbeidet fungerte, er det viktig å huske på den 
maktarroganse og organisatoriske leninisme som preger Ap. Ap ville ikke 
godta et SV som offentlig eksponerte hva som var kompromisser, og hvor 
SV ville ha brukt mer penger eller organisert virksomheter annerledes hvis 
SV hadde makten alene. At SV gjeme ville si at de presset Ap til venstre, og 
snakke om sine egne saker i valgkampen, var greit, men offentlig kritikk av 
byrådet eller Ap kunne ikke godtas.

127



Etter vår mening er dette et punkt hvor en ved neste korsvei må gjøre tingene 
annerledes. SV må ikke frata seg selv sitt politiske initiativ ved å underlegge 
seg Aps demokratiske sentralisme. Slik situasjonen nå var, forstummet all 
kritikk fra venstre, mens Rune Gerhardsen spilte libero på høyrefløyen. Det 
er den gamle lærdommen at demokratisk sentralisme er brukbart til en ting: 
nedkjempe opposisjon.

Få samme måte synliggjorde Ap minst mulig av sine egne interne 
stridigheter, og partiorganisasjonen sluttet lojalt opp når opposisjonen og 
medias kritikk av byrådet var som sterkest. På den annen side er SV et parti 
med en meget løs og svak organisasjon, der få har hemninger mot å 
synliggjøre indre strid. Skepsisen til makt er stor, og partiorganisasjonen følte 
stor usikkerhet i forhold til SVere i posisjon. Ikke minst ble Oslo SV utsatt 
for sterk kritikk fra andre fylkeslag, som var meget skeptisk til samarbeid 
med Ap. Denne skepsisen ble forsterket av EU-kampen.

Kampen-forhandlingene
Kampen-forhandlingene startet i en god tone. Man startet med å legge parti
programmene ved siden av hverandre, og kvitterte raskt ut sammenfallende 
programposter. Like fullt ble forhandlingene som munnet ut i Kampen» 
erklæringen på enkelte punkter svært tøffe, med kampen om Rune 
Gerhardsens antisnillisme som det klart vanskeligste. Hovedkonflikten dreide 
seg om sosialhjelpmottakemes eventuelle arbeidsplikt.

Teksten om dette ble endret sju ganger, og SVs forhandlere rådførte seg 
med Erik Solheim og Kjellbjørg Lunde. SV måtte akseptere at det skulle 
lages «innsatskontrakten) for unge sosialhjelpsmottakere, men dette skulle 
ikke innebære en arbeidsplikt etter Trondheim Høyres oppskrift. Om man 
awiste alle tilbud om arbeid og opplæring, risikerte man dog å ikke få fulle 
ytelser. For SV var dette meget betent, men sosialkontorene førte en liberal 
praksis. Sosialhjelpsatsene og morsmålsundervisning inngikk også i striden 
om antisnillismen. SV tapte kampen om hvor godt morsmålstilbudet skulle 
være, men vant kampen mot innføring av egenandeler i hjemmesykepleien.

Forholdet til RV: Strid om privatisering
RV hadde ikke noen aktiv linje for et Ap-SV-RV byråd. M-l-bevegelsen har 
tradisjonelt satt likhetstegn mellom Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene, 
men dette er nå i praksis blitt endret. Likevel er fortsatt det taktiske forholdet 
til Ap og SV lite teoretisk utviklet. Det som kom fra RV i forbindelse med 
dannelsen av SV/Ap-byrådet, var en liste med krav til partiene mens de 
forhandlet. Kravene ble delvis tatt til følge, men et av dem som ikke ble fulgt 
opp, var kravet om at privatiseringa av Renholdsverket måtte stanses.6 Som
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en følge av at halvparten av rutene er konkurranseeksponert, ble Miljø- 
transport rett før jul omgjort til A/S, med SVs, men mot RVs stemmer.

Mot RVs protester gikk samferdselsbyråd Raymond Johansen ved flere 
anledninger i spissen for å skille drift og forvaltning, noe han mente ofte ga 
mer effektiv organisasjon. Særlig var RV mistenksomme til hans intensjoner 
med opprettelsen av den nye samferdselsetaten, men det er grunn til å 
understreke at dette spørsmålet ikke hadde direkte sammenheng med 
SWEBUS-saken og spørsmålet om anbud i kollektivtrafikken. Når det 
gjelder sistnevnte, er det trolig slik at Johansen personlig hadde samme 
synspunkt som partifellen Kim Nordlie, styreleder i A/S Oslo Sporveier: 
Deres resonnement var at hvis SWEBUS hadde fått kjøpe 48% av aksjene i et 
nyopprettet A/S Sporveisbussene, ville kostnadene til innkjøp og vedlikehold 
av bussparken kunne reduseres, og følgelig ville anbud være mindre 
nødvendig enn noen gang.

Det er på det rene at store deler av venstresida uansett så SWEBUS- 
avtalen som et anbudsforberedende tiltak, og Oslo SV gikk derfor mot. På 
grunn av denne motstanden, som Johansen forutså, er det grunn til å tro at 
han av partitaktiske årsaker ønsket avtalen pokkerivold. I alle fall ble det 
jobbet iherdig for å finne svakheter ved avtaleutkastet som kunne svekke den 
også i Aps øyne, og på en slik måte at Ap kunne gå imot uten å tape ansikt 
overfor høyresida i bystyret og flertallet i bussklubben som faktisk ønsket 
avtalen. Det lyktes, og SWEBUS meldte høsten 1995 at de inntil videre 
hadde mistet interessen for Oslo kommune.

Etter vår mening hadde RV mye rett i sin kritikk av SV i 
privatiseringsspørsmålet, blant annet ved at det ikke engang ble ført en debatt 
om grunnleggende endringer i etatenes hierarkier. Vi har ingen illusjoner om 
at dette ville ha gitt massiv velgertilslutning, men hvilken entusiasme kunne 
ikke ha blitt skapt i fagbevegelsen? Den uklare holdningen SV hadde til 
privatisering, er i seg sjøl et uttrykk for partiets hovedproblem for tida, 
mangelen på klar politikk. Eller rettere sagt, en uklarhet skapt av at man 
forlater gamle klare standpunkter uten å innta et nytt sett med konsistente 
standpunkter. Det er helt symptomatisk at man i en foreløpig oppsummering 
av byrådssamarbeidet under overskriften «Vilje til å ta vanskelige debatter - 
åpenhet internt - lojalitet når et vedtak er fattet» skriver:

«Vi er helt avhengig av mange vanskelige debatter. Når man er i posisjon, 
må man rett inn i virkelighetens verden og tørre langt mer utfordrende 
debatter enn i opposisjon hvor forslagene som oftest IKKE skal 
praktiseres 'på ordentlig' i fht. lovverk etc. Derfor var åpenhet og 
dristighet svært viktig. Eks: Skille forvaltning og drift i samferdsels
politikken.»

Men er for eksempel skillet mellom «drift og forvaltning» i samferdsels
politikken «å tenke nye tanker»? Er det ikke mer snakk om å overta andres 
tanker, dvs. høyresidas? Hva med alle dem som stemte SV fordi partiet var
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mot slike «nye» tanker, dvs. privatisering. SVer, nestleder i Samorg og 
sekretær i Norsk Kommuneforbund, Kleiv Fiskvik uttalte til Klassekampen: 

«Byrådet har en alt fdr lav ideologisk profil. I motsetning til Tetzschner- 
byrådet, lar de administrasjonen legge premissene i altfor mange saker.... 
Et skille mellom drift og forvaltning er et grep som er beskrevet i Frps 
ideologiske program som det første skrittet på veien mot privatisering. 
Forvaltningsselskapets oppgave blir da å se til at driften blir utført på 
billigst mulig måte. Dermed blir de kommunale driftsselskapene kastet til 
hundene. Det har åpenbart det nye byrådet ikke evne eller vilje til å forstå 
konsekvensen av.» 7

Men en kan sjølsagt ikke unnlate å endre ineffektive organisasjonsstrukturer 
av redsel for hvilke muligheter det kan gi høyresida på et seinere tidspunkt. 
Venstresida taper debatten om privatisering dersom ikke brukernes behov 
settes i fokus. For sosialister står ikke dette i grunnleggende motsetning til å 
forsvare de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Vårt poeng er at når sosialister 
har makta må effektivisering gjennomføres gjennom et samarbeid med de 
ansatte, ved å utløse deres skaperkraft og entusiasme. Det må der det utvikles 
en annen lederstil osv.

Men det avgjørende er at SV må innse at privatiseringsbølgen er en del av 
borgerskapets offensiv. For det første for å få tak i de lukrative 
virksomhetene (Oslo Energi, Televerket). For det andre for å få mest mulig 
av samfunnslivet under markedets, dvs. borgerskapets kontroll. For det tredje 
fordi offentlig sektor ikke skal ha lukrative virksomheter som fortsatt virker 
standardsettende på lønns- og ikke minst arbeidsvilkår.8 Historisk sett er 
offentlig eie av produksjonsmidler er uttrykk for den 
samfunnsmessiggjøringa av produksjonsmidlene som er en del av grunnlaget 
for sosialisme. Spørsmålet om privatisering har også en ideologisk 
komponent. Det er meget farlig for borgerskapet hvis folk får for seg at man 
kan drive like rasjonelt og bra i «fellesskapets» regi. Av den grunn er det 
meget farlig for venstresida å gi konsesjoner til myten om at «bare 
konkurranse skaper effektivitet». Venstresidas svar må alltid være å 
mobilisere de ansatte sjøl. Årsaken til at offentlig sektor ofte er sidrumpa, er 
jo nettopp at den fortsatt er preget av embedsmannsstaten, at den er 
hierarkisk oppbygd. Den har lønns- og avansementsstrukturer som ikke 
utløser folks skaperkraft.9 Derfor må venstresida gå inn for å demokratisere 
etatene. Vi må forhindre at spesielle profesjoner har monopol på visse typer 
stillinger. Vi må gå inn for valg av ledere, jobbrotasjon, kollektive 
belønningsordninger osv. Kort sagt vi må vise at vi har tillit til folk, at 
arbeiderstyre er mulig til en viss grad, sjøl under kapitalismen. Det er meget 
viktig i ei tid hvor flere statlige og kommunale virksomheter står i fare for å 
bli privatisert.

I arbeidet mot privatisering er det viktig å alltid stille seg spørsmålet: 
Hvorfor kan private drive dette bedre? Fordi lønns- og arbeidsvilkårene er
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dårligere? Fordi de bruker mer avansert teknologi? Fordi de er mindre 
hierarkisk organisert? SV må ikke bli en tradisjonell kommunal arbeidsgiver, 
men gi folk et antikapitalistisk perspektiv: «Så lenge kapitalismen finnes», vil 
alles kamp mot alle (også kalt konkurranse) føre til at lønns- og arbeids
forhold er under kontinuerlig angrep.»

«Ansvarlig» finanspolitikk og administrativ kløkt
Særlig i den første tida etter maktovertakelsen var Rune Gerhardsen opptatt 
av å fortelle at samarbeidet med SV gikk over all forventning. Han viste til at 
diskusjonene i byrådet aldri førte til uenigheter som falt sammen med 
partiskillene. Raymond Johansen støttet opp om denne beskrivelsen, noe som 
ikke bidro til å styrke partiets radikale troverdighet. Det er selvsagt ikke rart 
at politikere fra Ap og SV ofte kan være enige i sak når premissene er at de 
skal prioritere innenfor gitte rammer. Men i motsetning til Ap burde det være 
SVs oppgave å påpeke at disse rammene ikke er gitt av «naturlover». Det 
sløses bort en masse penger på reklame, på militærapparatet. Skattesystemet 
er gunstig for de rike. I tillegg snytes og skatteplanlegges det over en lav sko. 
Lite ble gjort for å mobilisere for den skattepolitikken og bedringen av 
kommunenes rammer SV står for på riksplan. Den største ideologiske svikten 
til byrådet var at man befestet inntrykket av at kommunens økonomiske 
rammer er en gitt størrelse. Med pedagogiske vrier kunne man tilbudt folk 
motsetningen mellom sykehjemsplasser og forbruksfest i Ullemåsen. Istedet 
tok man «vanskelige valg». Faktum er at SVs materiale oser av ansvarlighet 
innafor gitte rammer, og ikke av vilje til å skattlegge de rike.

I Oslo ble imidlertid eiendomsskatten en viktig sak med stor symbolverdi. 
Byrådet fikk først hevet satsen fra 4 til 6 promille av boligenes takstverdi, og 
senere ble den hevet til 7 promille med et bunnfradrag på 28 000. Den siste 
oppjusteringen krevde en lovendring som bare såvidt gikk gjennom i 
Stortinget. SV ville neppe ha greid det for egen maskin. I denne som i mange 
andre saker som dreide seg om å bearbeide storting og regjering, var Oslo 
Aps kontakter direkte inn i maktens korridorer av uvurderlig betydning for 
byrådet.

Kommunen klarte å forhandle seg fram til gunstigere forsikringsavtaler, 
eiendomssalget ble stoppet, man utnyttet statlige tilskuddsordninger bedre. 
Dette gjaldt særlig sysselsettingsmidler, der Tetzschner-byrådet av ideo
logiske grunner hadde takket nei til penger, men også kulturtiltak og miljøby- 
prosjektet. Budsjetteringen ble langt mer realistisk, ikke minst for sosialhjelp- 
utgiftene. Det ble en læresetning for byrådet at usikre inntekter ikke skulle 
brukes til å øke driftsutgiftene, fordi man da skapte forventninger som man 
kanskje ikke var i stand til å innfri.
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Ingen nedskjæringer - rekordhøy skatteinngang

Selv om byrådet viste vilje til å skaffe seg inntekter, var det hovedsakelig 
konjunkturoppgangen med sterk vekst i skatteinngangen som gjorde det 
mulig å kvitte seg med den kortsiktige gjelden allerede høsten 1995, to år før 
byrådets tempoplan. For SV var tempoplanen for nedbetaling av gjelden et 
viktig debattema før partiet gikk inn i byrådssamarbeidet, fordi man var redd 
for å bli sittende med ansvaret for nedskjæringer. Ap ønsket et raskere tempo 
i nedbetalingen enn SV, men kompromisset ble på seks år. En rask 
nedbetalingsplan ble valgt fordi kommunen hadde årlige renteutgifter på over 
en milliard kroner, noe som sank til 150 millioner da det meste var nedbetalt. 
Den tempoplanen som ble valgt, viste seg å være romslig nok til at man slapp 
unna uten nye nedskjæringer på et eneste område, men det må nevnes at 
byrådet aldri klarte å få Sykehusbudsjettene opp på samme nivå som før 
Tetzschners nedskjæringer i 1988.

Da det ble klart at gjeldsnedbetalinga kunne realiseres før planen, var det 
i begge partier diskusjoner om man skulle forsere den eller lage et 
«valgkampbudsjett» for 1995 med høyere kommunal aktivitet. Ikke minst i 
SV ble det vurdert som viktigere at man i valgkampen kunne vise til at 
gjelden var helt nedbetalt. Dette ble særlig diskutert i forbindelse med 
disponeringen av det regnskapsmessige overskuddet fra 1994 og justeringen 
av budsjettet for 1995 på forsommeren før valget. Man mente det lå mye 
retorisk kraft i motsetningene mellom et styringsdyktig Ap/SV-byråd og et 
usikkert borgerlig alternativ som det nye byrådet hadde ryddet opp etter. 
Dessuten visste man ikke tidlig nok verken i 1994 eller i 1995 hvordan 
skatteinngangen ville bli, slik at det ble vanskelig å planlegge fornuftig 
pengebruk til økte driftsutgifter på neste budsjett. De pengene som ikke ble 
brukt til å nedbetale gjeld, gikk for en stor del til vedlikehold.

Problemet med dette er at denne innsatsen ble tilnærmet usynlig. SVs 
oppsummeringer er preget av dette. Man tar - mer eller mindre berettiget - 
æren for en masse saker som en litt ondsinnet kunne kalle «ordinært 
vedlikehold», som det ikke blir noen radikal dimensjon over.

Miljøpolitikken -- en skuffelse
Mange hadde store forventninger til hva SV skulle få til gjennom byråden for 
miljø- og samferdsel. En kan spørre seg om byrådet fikk utrettet noe i 
miljøpolitikken utover flere kollektivreiser og vern av kommunens store 
skog. Det er fortsatt slik at Høyrekommunen Bærum har kommet lenger når 
det gjelder kildesortering av avfall enn Ap-SV Oslo.10 I perioden ble det 
dessuten gjennomført en lang rekke større veiprosjekter (Oslopakka) som 
bare kunne ha en virkning - mer bilisme.

Symptomatisk er det at Natur og Ungdom var misfornøyd med at det ikke 
ble ført en hardere kamp mot bilismen. NU var lite begeistret for forslaget
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om «miljøtunneller» som løsning på enkelte støy- og trafikkproblemer i by
kjernen. Ikke bare maktet ikke Byrådet å stanse de mange statlige vei
prosjektene i den såkalte Oslopakka. Det er et åpent spørsmål om de egentlig 
ønsket det. Noen har forsvart Oslopakka med at en bør gå inn for den veiut
byggingen som ledet trafikk utenom sentrum, men dette overser fullstendig at 
det virkelige trafikkproblemet er rushtrafikken fra den ene kanten av Oslo til 
den andre. Store ringvei er blitt et trafikkheivete, som med stadig nye 
trafikkmaskiner ødelegger stadig mer av byen og grøntarealene. Her kunne 
SV hatt en sjanse til å markere seg mot økningen i bilbruken.

Antall kollektivreiser vokste med 11 millioner pr. år. Dette innebar at en 
flerårig trend med nedgang ble snudd, men det var likevel ikke så mye 
høyere enn hva tilstanden var før de borgerlige begynte å kutte tilskuddene 
og heve billettprisene. Byrådet fikk satt i gang en del prosjekter som 
Sporveien hadde liggende i skuffen. Det gjaldt særlig pendeldrift, inklusive 
nødvendig teknisk opprustning av vestlige baner. Det ble lagt en trikkelinje 
om Aker brygge. Man planla en ring-T-bane, men den forlot ikke 
tegnebordet. Rutetilbudet ble forbedret, materiellet ble bedre, og 
framkommeligheten ble bedre, særlig for trikken. Prisene for måneds- og 
flerreisekort sank litegrann i peroden, og ungdomsrabatten (halv pris) ble 
utvidet fra 18 til 20 år.

En av SVs kampsaker var omdisponering av bompengeinntektene til 
kollektivformål. Denne andelen ble høynet fra 10 til 30%. Det var politisk 
vanskelig å heve denne andelen ytterligere all den tid det ikke var mulig å få 
fram flere kollektivutbyggingsprøsjekter på så kort tid. Det tar lang tid å 
planlegge slike prosjekter, og de må dras gjennom to bystyrekomiteer. Oslo 
Sporveier hadde mer enn nok med å håndtere alle planene. T-baneringen var 
ferdig utredet våren 1995, og prosjektet rakk å høste heftig kritikk fra 
høyresida, som etter valget har forsøkt gravlegge hele saken av hensyn til 
villaeieme på Berg og Tåsen.

SV mot Natur og Ungdom - Rikshospitaisaka
Den vanskeligste enkeltsaken i forholdet mellom SV og miljøbevegelsen var 
striden om vern av Gaustad gård kontra utbygging av nytt Rikshospital. 
Stortinget vedtok å bygge et høyst påkrevet nytt Rikshospital, og utpekte 
naturperlen Gaustad gård som lokalisering. Enkelte mente at det ville være 
plass til det nye Rikshospitalet inne på området til Ullevål Sykehus, noe det 
er grunn til å betvile. I alle fall hengte miljøbevegelsen seg på dette kravet, 
godt støttet av fylkesmann Kåre Willoch, som mente at kommunen kunne 
bruke uthalingstaktikk mot staten. For SV ble saken en ulykke, ikke minst 
fordi man mistet troverdighet når selv Willoch fait ned på NUs side. I SVs 
bystyregruppe var det strid om hvordan saken skulle håndteres. Flertallet i 
SV-gruppa mente Ski var eneste realistiske lokaliseringsalternativ, samtidig
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som gruppa fryktelig gjeme ville beholde arbeidsplassene i Oslo. SV burde 
ha gått inn for lokalisering i Ski. Selv om vi tviler på om dette hadde vært 
nok til å redde Gaustad gård, kunne man ved å vise kampvilje mot 
stortingsvedtaket opprettholdt et bedre forhold til miljøbevegelsen.

Kampen om 6-fimersdagen
Den enkeltsak som definitivt forbindes med SV, er kommunens 
prøveprosjekt med 6-timersdag med full lønnskompensasjon for drøyt 100 
ansatte i hjemmetjenesten og på et sykehjem i Uranienborg/Majorstua bydel. 
Deling av arbeid var et viktig krav fra den tipunktslista SV markedsførte i 
valgkampen 1991. Også Ap-byrådene syntes man burde koste på seg et slikt 
forsøk, både av kvinnepolitiske grunner, fordi man var bekymret over det 
store sykefraværet i omsorgsyrkene, og fordi man erkjente SVs behov for å 
få gjennom denne hjertesaken. Motstanden i Aps bystyregruppe var derimot 
sterk.

Den hardeste motstanden kom imidlertid utenfra: «Mektigere motkrefter 
enn det vi har opplevd i denne saken, skal vi lete lenge etter. Motstanden har 
gått helt til topps i det norske samfunnet og langt inn i 
regjeringskorridorene», uttalte Rune Bjerke (Arbeiderbladet, 2. juni 1995). 
For regjeringa var det viktig å forhindre at det ble utløst dyre krav om 
tilsvarende ordninger landet rundt, samtidig som man fryktet en bred debatt 
om deling av arbeid på SVs premisser. Faren for spredning til statlig og 
privat sektor spøkte kanskje også i bakgrunnen. Krav om deling av arbeid har 
sprengkraft i seg til å forrykke styrkeforholdet mellom partene i arbeidslivet.

SV truet med å bryte byrådssamarbeidet, og satte all tyngde inn på at 
forsøket skulle gjennomføres. Fagbevegelsen støttet opp om SV, og økte 
trykket på Ap. Bjerke bidro sterkt til å overvinne skeptikerne i Aps gruppe da 
det blåste som verst etter at to kvinneforskere ikke syntes det opprinnelige 
opplegget med snaut 70 ansatte var omfattende nok til at de ville evaluere 
det.11 Utviding av prosjektet fordyret og forsinket det vesentlig, men var 
politisk nødvendig. Den politiske støtten til prosjektet var avhengig av at man 
foretok en skikkelig evaluering. Det ble til slutt FAFO som kom byrådet til 
unnsetning.

Prøveprosjektet har resultert i mer fornøyde og uthvilte arbeidstakere, og 
17 nye stillinger. Imidlertid er det mangel på sykepleiere, slik at disse er 
«stjålet» fra andre kommunale tjenestesteder. Prosjektet har fått politiske 
ringvirkninger gjennom SV-krav om forsøk i Bergen og andre kommuner, og 
har vakt oppmerksomhet også i Sverige. Det var forøvrig Kiruna som var 
først ute med et slikt prosjekt, og nå er blant annet Stockholm i startgropa. 
Det ble forhåndsvarslet at 6-timersdagen kunne bli et hett tema på Social- 
demokratemas kongress i år (Kommunaktuelt, nr. 3-1996).
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Andre kriser underveis
Det ble også strid om mottak av flyktninger. Ap ville ikke ta imot flere 
flyktninger da regjeringa oppfordret til nasjonal dugnad for bosetting av 
bosniere. SV vant etter også på denne saken å ha raslet med sablene, men 
uten at Ap ble presentert for et ultimatum. SV forlangte at regjeringas forslag 
om en ekstrakvote på 1050 flyktninger skulle godtas. Det ble argumentert 
med den uheldige signaleffekten et nei fra Oslo ville få landet rundt. Forøvrig 
ble bosettingsstrategien til byrådet utsatt for hard kritikk fra høyresida, fordi 
kommunen kjøpte leiligheter for utleie til flyktninger også på beste vestkant.

Det stormet også rundt morsmålsundervisningen, regionbasert opptak til 
videregående skoler - en sak som ble båret fram av Oslo SU, organisasjons
spørsmål i skole- og barnehagesektoren, og spørsmålet om kommunale 
tilleggsytelser. Heving av det kommunale aleneforsørgertillegget var en SV- 
sak, mens Ap ved en anledning ønsket å bruke sparekniven på den 
kommunale tilleggspensjonen generelt og dette særtillegget spesielt. Dette 
klarte SV å forhindre. SV så for seg at det i neste periode ville bli en kamp 
med Ap om veiprising som alternativ til bompengeringen. Det er hevet over 
tvil at Ap hemmet kampen mot bilismen, og det vakte sterk irritasjon i SV da 
Gerhardsen og AUF i valgkampen signaliserte en oppmyking av skjenke- 
politikken med argumenter som var lånt fra næringen og høyresida.

Hva ble det radikale flertallet brukt til?
Med støtte fra RV fikk byrådet blant annet gjennom heving av eiendoms
skatten med et sosialt bunnfradrag, satsinga på indre øst - inklusive en 
skikkelig levekårsundersøkelse, utbygginga av kollektivtrafikken, barnehager 
(ofte private med kommunalt tilskudd) og høyere sosiale ytelser. Det var 
klare resultatforbedringer i store deler av kommunens tjenesteproduksjon, 
men ikke de store sprang folk virkelig la merke til.

Det kan stilles mange spørsmål om hvorfor ikke byrådet gjorde noe med 
dette og hint. I mange tilfeller er svarene banale: man gjorde det man hadde 
tid, penger og handlekraft til. Et annet svar er at styrkeforholdet 2:1 mellom 
Ap og SV i bystyret i stor grad definerte hvordan politikken ble. Det er er 
imidlertid helt klart at byrådet nedla en meget stor arbeidsinnsats for å rette 
opp skadene etter høyrestyret.

Det er også verdt å merke seg at det ikke var opprivende, interne 
konflikter i Oslo SV som var årsak til nederlaget i 1995. Fra en 
organisatorisk sysnsvinkel er det klart at Oslo SV klarte brasene - man 
mestret å ha makt. Når SV ikke maktet å høste gevinster av innsatsen, kan det 
også ha sammenheng med en allmenn tendens til at juniorpartnere i 
koalisjoner har lett for å bli straffet av velgerne. Dessuten: Ap er maktpartiet 
i Norge. Det skal en hel del til å trenge gjennom folks oppfatninger om de
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ulike partienes roller, og mediene ga ingen drahjelp til det. Folk flest
oppfattet at det var Ap som styrte byen.

Hva bør gjøres annerledes?
Bystyregruppas leder Kari Pahle var meget opptatt av at kompromisser ikke 
skulle gis et ideologisk forsvar. I ettertid kan det sies at det ble fulgt opp, 
men på den annen side ble det ikke levert noe sterkt forsvar for det som er 
SVs tradisjonelle ideologiske profil. Valgnederlagene i 1993 og i 1995 må 
foruten ytre forhold også ses i lys av at folk ikke oppfattet forskjellen på Ap 
og SV klart nok til at det var verdt en stemme til det minste av de to partiene, 
det partiet som i velgernes øyne ensidig hadde tilpasset seg partneren.

Vår oppfatning er at en annen og mer offensiv politisk profil hadde vært 
mulig. En politikk som hadde klargjort forskjellen på Aps administrasjon av 
kommunene og en aktiv reformpolitikk i et antikapitalistisk perspektiv. Man 
måtte ha valgt seg noen få kampsaker. I denne omgang var det bare forsøket 
med 6-tirøersdag som pekte i denne retningen.12

Et nyttig tankeeksperiment kan være å spørre seg om hvordan Frp hadde 
klart seg i allianse med Høyre. Den skarpe tonen mellom partiene i for
handlingsfasen indikerte at denne gangen ville ikke Frp la seg vippe av 
pinnen. En viktig lærdom for SV er at de to høyrepartiene likevel ikke hadde 
problemer med å komme fram til et dokument - men Khalid Mahmood 
reddet oss fra realisering av politikken, SVs håndtering av byrådsmakten var 
preget av at det var store hindre som måtte forseres for i det hele tatt å få det i 
stand. Dette satte i for stor grad sitt preg på hvordan man forholdt seg til Ap 
perioden ut. Spillet ble spilt på Aps premisser; Gerhardsen må ha følt at han 
hadde SV i halsbånd.

I en artikkel i Ny Tid rett etter kommunevalget med tittelen: «Hva har SV
gjort feil?» skrev Kristin Halvorsen:

«Hvis vi virkelig skulle ha fått oppmerksomhet og konflikt rundt dette 
valgkamputspillet om jappetid a la Gro måtte vi ha okkupert Børsen, 
sultestreiket på trappa til Hegnar eller kidnappet de store gutta i NHO - 
og deres nyinnkjøpte Mercedeser - og forlangt at de skulle kjøre langtids
ledige til arbeidsformidlinga. Vi måtte tatt så hardt i at vi fikk en masse 
fiender og masse kjeft, at vi ble hengt ut som aksjonister og populister, 
men at det glade budskap sev inn.

... I et moderne mediesamfunn er det bare de aller tydeligste 
beskjedene som når fram til sofaen på Furuset. Det er de meldingene som 
er i nærheten av folks hjerterøtter. For folk fleste er politikk innvikla og
en eneste graut.»

Men SV i Oslo trengte ikke å spille gateteater for å bli hørt. Man hadde en 
kommune hvor personlige lønnsavtaler gjorde at direktører tjente opptil 
760 000, pluss fallskjermer og pensjoner. Mye av populariteten til både SV
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og RV kom fra motstanden mot dette. Man avskaffet systemet, det skulle 
bare mangle. Men bortsett fra å sette ned lønna til ordføreren fra ltr. 52 til 42, 
og byråder fra 42 til 41 fikk man ikke gjort noen ting med de 13 som allerede 
hadde fått underskrevet kontrakten (av ca 30. mulige). Kunne man ikke ha 
kjørt langt hardere her, og sjøl om man hadde tapt juridisk, hva kunne man 
ikke ha vunnet politisk? Man klarer alltid å få rasjonalisert bort vanlige 
arbeidstakere...

Og hva med bompengeringen? Er det noen som helst god grunn til at det 
skal koste 12 kroner tur/retur med bil og minimum 30 kroner tur/retur med 
kollektivtrafikk?13 Hva med et SV-forslag om at begge deler skulle koste 20 
kroner? Slik kunne SV ha realisert kravet fra 87-91-programmet om at 
kollektivtakstene skulle senkes med 30%. Vårt poeng er at selv om man ikke 
ville ha fått Ap med på å gjennomføre en slik politikk, ville man ha fått 
tydeliggjort SVs rolle, og sjøl kommet styrket ut.

Hva med en aksjon for et bilfritt sentrum? Eller hva med en alternativ 
likningsbok fra SV som avslørte at når det etter skattereformen i 1992 står at 
Hegn ar betalte 28 millioner i skatt, så var det skatt som firmaene hans hadde 
betalt på de aksjene han eide, og ikke noe han hadde betalt? Som Jens Solli 
påpeker i bladet til Handel og Kontor, så ville en normal beskatning av 
kapitalinntekter, gitt minst 8 «solidaritetsmiiiiarder».

Det som trengs, er ikke teatralske effekter, men en radikalisme som blir 
hørt og forstått på Furuset.

Noter
%

1) Det er viktig å presisere at den demokratiske sentralismen ikke ble presset ned 
over bystyregruppene og partiorganisasjonene, men for mye kritikk av byrådet 
var lite populært.

2) Men tenk om SV hadde stått på 50% reduksjon, tenk om SV-fAp hadde 
gjennomført det. Da hadde man fått gjennomført en stor reform som alle hadde 
lagt merke til. Vi har ikke tal! for hvor mye en måtte ha økt bompengesatsene for 
å få det til, men fra 12 til 15 kroner burde ha hjulpet godt.

3) «Samarbeidet mellom SV og AP i Oslo», Kari Pahle i Byrådssamarbeidet i Oslo. 
Politisk regnskap for Oslo SV, utg. av Oslo SV, august 1993.

4) Gruppa, som var ledet av Steinar Stjemø, hadde blant annet Raymond Johansen 
og senere byrådsskritiker Ottar Brox som medlemmer. Innstillingen la vekt på 
hvordan SV skulle forholde seg tii regjeringsspørsmålet, og hvordan agitasjon 
om allinaser på venstresida kunne gi partiet framgang. Sitatet nedenfor er hentet 
fra heftet «Allianser i norsk politikk - SVs valg», s. 16.

5) Særlig lederen av Oslo samorg, Bjørgulv Froyn, spilte en nøkkelrolle. Froyn var 
tidligere SVer, men hadde senere meldt seg inn i Ap.

6) Rett nok er det fortsatt Miljøtransport som tømmer søpla i Oslo, og selskapet har 
sågar vunnet anbud i Lørenskog, men intensjonene i RVs krav omfattet også å
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hindre anbud og skille mellom forvaltning og drift. Raymond Johansen hevdet at 
det forrige byrådet hadde ført prosessen så langt at anbudseksponering ikke lot 
seg stanse, men dette synspunktet blir imøtegått av Tore Janssen, varamedlem til 
bystyret for SV 1991-95, som selv jobber i Miljøtransport.

7) I samme nr. av Klassekampen (29. april 1995) uttaler Frps Peter N. Myhre: 
«Nyorganiseringa av samferdselsetateten er som skreddersydd for EØS-systemet 
og anbud i teknisk etat. Raymond Johansen er jo blitt en slags privatiserings- 
byråd.»

8) I land som Frankrike og USA er offentlig sektor blitt en bastion for fag
bevegelsen.

9) Det grunnleggende problemet er jo at staten er satt til å utføre en politikk i tråd 
med behovet for mest mulig problemfri kapitalakkumulasjon, noe som gjør at 
den statlige politikken tendensielt er i motstrid til folks interesser. Men dette er 
nettopp dette er noe venstresida må avsløre, de fleste offentlig ansatte er både 
subjektivt og »objektivt» interessert i å tjene vanlig folk.

10) Kildesortering ble foreslått, men strandet på RVs motvilje mot å heve renova
sjonsavgiften

11) Sett ff a et statistisk synspunkt er det utvilsomt riktig.

12) Tetzschner uttalte til Klassekampen 29. april 1995: «SV har blitt langt mer 
markedsorientert og edruelige i den økonomiske politikken. Ut over det 
symbolske prøveprosjektet med 6-timers-dag, som av en eller annen grunn aldri 
kommer igang, kan jeg ikke se at SV har satt noe særlig spor etter seg.» SV 
hadde selvsagt langt flere gode saker, men det var 6-timersforsøket som 
representerte noe grunnleggende nytt.

13) Den kjente radikaler, fylkesmann Kåre. Willoch slår fast at «Biltransport altfor 
billig» i det kjente radikale tidskrift, Teknisk Ukeblad. I vårt eksempel er vi 
selvsagt klar over at bilistene må betale noen få kroner i bensin og kapitalutgifter 
på bil, men det er fortsatt langt til 30 kr. Det kan også anføres mot vårt 
resonnement at hyppige avganger og høy kvalitet i tilbudet er langt viktigere enn 
pris når det gjelder å få folk til å reise kollektivt, men poenget er at det er viktig å 
få til noen synlige forandringer som angår mange mennesker, som kan skape 
begeistring og i dette eksemplet få miljøbevegelsen til å oppleve SV som sitt 
parti.
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