Avtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne,
Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Oslo.
1. Innledning:
a. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Oslo har
gjennomført forhandlinger for å avklare hvordan flertallet som ble oppnådd i valget skal
forvaltes.
b. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti danner byråd.
Samarbeidet med Rødt beskrives i denne avtalen.

2. Partiene er enige om følgende politiske punkter:
a) Disse partiene forplikter seg til å jobbe mot fattigdom og økte forskjeller i Oslo.
b) Disse partiene er enige om at kommunens velferdstjenester ikke skal privatiseres eller
konkurranseutsettes.
c) Kommersialiseringen av velferden har skapt et anbudsbyråkrati og større behov for
kontroll og rapportering. Partiene ønsker å gå gjennom de samlede rapporteringskravene
med sikte på å avbyråkratisere tjenesteproduksjonen.
d) Disse partiene er enige om å utvikle og styrke kvaliteten i barnehagene. Forbudet mot å
bygge kommunale barnehager skal oppheves. Partiene er enige om at kommunen og ideelle
virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo. Kommunen må realisere dette
prinsippet i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Partiene er enige om at kommunen skal
stille krav om tilsvarende lønns- og arbeidsforhold i private barnehager som i kommunale
barnehager. Oslo kommune skal aktivt benytte anledningen til å kreve tilbakebetaling av
tilskudd fra kommersielle barnehager hvis tilskudd er anvendt i strid med Barnehagelovens
paragraf 14 a eller forskrift i medhold av paragraf 14 a.
e) Disse partier er enige om ikke å legge ut driften av sykehjem på nytt anbud for
kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper. Bestiller- og
utførerorganiseringen i eldreomsorgen skal gjennomgås.

f) Disse partiene vil redusere bruken av deltid og midlertidige ansettelser. Partiene vil følge
bestemmelsene om midlertidighet i gammel arbeidsmiljølov og Oslo kommunes til enhver
tid gjeldende overenskomst, og bruke kommunens ressurser til å bekjempe
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Partiene er enige om å styrke samarbeidet med de
ansattes organisasjoner for å heve kvaliteten på kommunens tjenester.
g) Partiene vil motvirke kommersialiseringen av skolesektoren ved at kommunen skal bruke
innsigelsesretten til å gå mot etablering av kommersielle skoler i Oslo.
h) Partiene er enige om at bygging og rehabilitering av kommunale bygg skal skje i
kommunal regi, ikke som OPS.
i) Partiene vil ikke bidra til salg eller privatisering av Sporveien eller underliggende selskaper
som i dag driver kollektivtrafikk. Partiene vil beholde eierskapet i selskaper som Hafslund og
ECO, og beholde rettigheter til vann- og avløpsnett samt forbrennings/fjernvarmeanlegg,
deriblant anlegget på Klemetsrud, i kommunens regi.
j) Disse partiene er enige om å legge til rette for mer boligbygging i byen. Det skal bygges og
kjøpes flere kommunale boliger med spredning i hele byen. Boforholdene i de kommunale
boligene skal bedres. Det skal i løpet av 2016 utredes hvor mange boliger kommunen faktisk
trenger å disponere.
k) Disse partiene ønsker en styring av kommunen som er preget av mer åpenhet, demokrati
og mindre hemmelighold. Disse partiene skal arbeide for at innbyggere og folkevalgte skal få
samme innsyn i velferdstjenestene hos kommersielle aktører som hos kommunen.
Avviksmeldinger og informasjon knyttet til bemanning, fagdekning og pleiefaktor i
eldreomsorgen er opplysninger som skal være åpne.
l) Disse partiene vil videreføre områdeløftene som bidrar til å heve bo- og livskvalitet i
områdene. Områdeløftet på Tøyen skal utvides til og også omfatte Grønland.
m) Disse partiene er enige om at Oslo skal følge ILO-konvensjon nr. 137. Disse partiene vil
ikke gjøre Oslo Havn KF til aksjeselskap.
n) Partiene er enige om at det innføres eiendomsskatt i Oslo. Fra 2016 skal det innføres
eiendomsskatt på boliger i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Det første
året er satsen 2 promille, resten av perioden vil den være på 3 promille. Det skal
gjennomføres en taksering av næringseiendom i Oslo med sikte på å innføre eiendomsskatt
på næringseiendom fra og med 2017. Satsen det første året vil være 2 promille, mens den
for de to siste årene i perioden skal være 3 promille.

3. For å forvalte flertallet i fellesskap er partiene enige om følgende:
a. Disse partiene bekrefter at de sammen tar ansvar for å gi Oslo et styringsdyktig
byråd.

b. Byrådslederen inviterer jevnlig til møte med de fire partienes gruppeledere og
eventuelle andre nøkkelpersoner for å drøfte viktige saker og oppfølging av avtalen.
c. Gruppelederne for de fire partiene møtes etter avtale til faste tidspunkt for å drøfte
aktuelle saker.
d. Byrådet konsulterer partiet Rødt før viktige saker fremmes av byrådet på områder
som er omtalt i denne avtalen.
e. De fire partiene forplikter seg til å søke å danne flertall for budsjett og revidert
budsjett. Dette gjøres på følgende måte:
Rødts alternative budsjettforslag skal voteres over separat ved at man legger opp til
en kapittelvis votering hvor alle partiers primære forslag tas opp til votering i
bystyret. Rødt vil sikre flertall for helheten i budsjettet ved siste votering, forutsatt at
byrådet overholder den inngåtte samarbeidsavtalen.
f. Enighet mellom de fire partiene skal ikke være til hinder for at det i noen saker søkes
å skape bredere flertall om sakene.
g. De fire partiene samarbeider om konstitueringen av bystyret i perioden. Fordeling av
posisjoner mellom de fire partiene i bystyret for perioden er følgende:
Arbeiderpartiet: 3 heltidspolitikere (varaordfører og 2 komiteledere)
Miljøpartiet De Grønne: 1 heltidspolitiker (leder kultur- og utdanningskomiteen)
Sosialistisk Venstreparti: 1 heltidspolitiker (ordfører)
Rødt: 1 heltidspolitiker (nestleder i kultur- og utdanningskomiteen)
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