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Oslo Høyre ønsker en ny retning for byen. I vårt alternative budsjett 
bruker vi de store pengene på å hjelpe vanlige folk i hverdagen. Gratis 

barnehage, billigere månedskort og lavere eiendomsskatt er blant våre 
viktigste prioriteringer. Gjennom å omdisponere 3 milliarder kroner av 
Oslo kommunes budsjett for 2023 viser Høyre hvordan det er mulig å 

gjøre hverdagen enklere for Oslos drøyt 700.000 innbyggere i et år hvor 
utgiftene er høyere enn noensinne. 

Høyres alternative budsjett har tre hovedprioriteringer:

Utover de tre hovedsatsingene fremgår også Oslo Høyres
helsepolitiske satsinger, samt salderinger i budsjettet.

Vi bedrer privatøkonomien, særlig for
barnefamilier og de med vanlig økonomi.

Vi sikrer at barn og unge skal ha en trygg og god 
oppvekst i Oslo.

Vi reduserer utslippene og forsterker byens
blågrønne profil. 
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Høyre vil lose Oslofolk trygt gjennom den økonomiske krisen 
 
Fra oktober 2021 til oktober 2022 økte prisen på mat og drikke med over 13 prosent, samtidig som det 
ble 40 prosent dyrere å fylle drivstoff på tanken. Strømprisene er på et nivå vi aldri har opplevd maken 
til, og selv om staten har innført strømstøtte går vesentlig mer enn av husholdningsbudsjettet enn før 
til lys og varme. Renta på huslånet er den høyeste på over ti år, og skal videre opp. Alt tyder på at 2023 
kommer til å bli et økonomisk svært krevede år for innbyggerne i Norge.  
Det er allerede dyrt å bo i Oslo. Dessverre vil det bli enda dyrere fremover. Både husholdningene og 
kommunen må legge om forbruket. I en situasjon hvor Oslofolk har mer enn nok med å betale for sine 
bo- og levekostnader er det spesielt viktig at kommunen ikke bidrar til å gjøre vondt verre ved å sende 
stadig større regninger hjem til folk. Dessverre er det nettopp det det rødgrønne byrådet gjør.   
Det rødgrønne byrådet har i sju år konsekvent ført en politikk som innebærer at kommunes budsjett 
eser ut. Kommunale skatter og avgifter skrus opp. Kommunen bidrar dermed til at det blir stadig dyrere 
å bo og leve i Oslo. I 2016 var Oslo kommunes totale driftsbudsjett på 52 milliarder kroner. Neste år er 
det på 71 milliarder, og det uten at det finnes tall og undersøkelser som viser at de det kommunalt 
finansierte velferdstilbudet har blitt 19 milliarder kroner bedre de siste årene.  

 
501 millioner mer til de som har minst 
 
Høyre er særlig bekymret for de som har minst fra før. 1 av 4 nordmenn har vært nødt til å be familie og 
venner om penger for å klare seg det siste året. Det er dobbelt så mange som i 2020, da hver syvende 
arbeidstager var permittert på grunn av koronapandemien. Rundt én av seks husholdninger har enten 
spart inn på mat for å kunne betale strømregningene, eller kuttet ned på strømforbruket for å få råd til å 
kjøpe noe å spise. Det meldes om lange køer ved landets matsentraler. De skyhøye prisene rammer ikke 
bare folk som står utenfor arbeidslivet. Stadig flere opplever at inntekten rett og slett ikke strekker til 
selv om de står i full jobb. Situasjonen er særlig krevende for de som har barn å forsørge på én inntekt, 
eller er avhengig av ulike trygdeytelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dagens økonomiske situasjon vil Høyre skjerme lommeboken for folk mest mulig, slik at 
husholdningsbudsjettet går opp. Vi ser mulighetene for å redusere kostnadene, samtidig som vi når 
overordnede mål for Oslo som by. Ved å senke prisen på månedskortet til kollektivtransporten 
tilrettelegger vi for en miljøvennlig by, samtidig som vi kutter utgiftene for Oslofolket.   

  
 
  

Småbarnsfamilier i etableringsfasen har som regel en 
trangere økonomi, og er spesielt utsatt i tiden vi står inne i.  
Høyre ønsker å sikre at dette ikke går utover hverdagen til 
småbarn, og vil skjerme småbarnsfamiliene gjennom å sikre 
gratis barnehage for alle husholdninger med inntekt under 
1 million kroner i 2023. 

Økte energikostnader bidrar til å presse prisen på medlemskap og 
treningsavgift ved byens ulike idrettsklubber og foreninger opp. 
Terskelen for at barn og unge i familier med lav inntekt kan delta på 
organiserte fritidsaktiviteter blir stadig høyere. Derfor setter Høyre 
av 37 millioner kroner til et «fritidskort», slik at barn og unge fra 
lavinntektsfamilier skal få tilbud om minst ett fritidstilbud i uka.  
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Omtalte tallforslag: 
Kapittel Etatsnavn Tiltak Sum (i 1 000 kr) 
306 OVK Gratis barnehage* 141 000 

711 Kjøp av 
transp.tjenster 

Redusere pris på månedskort med 200 kroner* 323 000 

545  Bymiljøetaten, 
idrett  

Støtte til deltakelse i idretts- og fritidsaktiviteter 
for barn fra lavinntektsfamilier* 

37 194 

810 FIN Redusert eiendomsskatt - øke bunnfradrag bolig fra 
4 til 5 mill (betyr at det ikke betales eiendomsskatt 
for boliger under 7,14 mill)* 

325 000 

 
*Disse tallene fremkommer i flere kapitler i dette alternative budsjettet. 
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Trygg og god oppvekst  
 
Høyre ønsker at alle barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst i Oslo. Derfor vil vi legge til rette for 
at de kan ta igjen noe av det de har mistet etter to år med pandemi og smittevernregler.  
Derfor vil vi bygge lekeplasser til 100 millioner, samt gi flere barn muligheten til å delta på AKS, uavhengig 
av bakgrunn og foreldrenes økonomi. Høyre ønsker også å sikre tilhørighet og trygghet gjennom å spille 
på lag med frivilligheten og idretten. Derfor vil vi bruke 80 millioner på bygg og renovasjon av 
idrettsanlegg i Oslo, samt. sikre at alle barn og unge har en fritidsaktivitet å gå til gjennom en 
støtteordning for lavinntektsfamilier.  
 
Oslo har den høyest utdannede befolkningen i Norge. Over 60 % av innbyggerne mellom 30 og 59 år har 
fullført høyskole eller universitetsutdanning. Samtidig rommer byen innbyggere med kort botid og liten 
eller ingen relevant utdannelse. Derfor bor noen av landets mest velstående personer i Oslo, men også 
mange av landets fattigste. Oslo er best når vi viser at vi er byen med det store hjertet. Det er vi ikke når 
vi setter grupper opp mot hverandre og dyrker konflikter, men når vi er rause og inkluderende. Dette 
hviler først og fremst på hver enkelt av oss, men Høyre mener kommunen både skal og kan gjøre mer for 
å bekjempe frafall fra skolen, rekruttering til ungdomskriminalitet, utenforskap og sosiale forskjeller.  
 
En god skole som løfter alle, uansett bakgrunn, er det viktigste bidraget Oslo kommune, og byens 
skoler kan gi. Derfor satser vi på utdanning, både for å bygge nye skoler, gi mer penger til lærere, 
spesialistlærere og en ny ressursfordelingsmodell som gir mer penger til alle Oslo-skolene. En skole blir 
ikke nødvendigvis bedre til å løfte elevene faglig av å få økte budsjetter. Det viktigste er de 
overordnede føringene om hva som skal foregå i klasserommene og hvilke ambisjoner skolene og 
lærerne har på vegne av elevene. Høyre er bekymret for utviklingen i skolen når resultatet av nasjonale 
prøver viser at elevene sakte, men sikkert, gjør det svakere i basisfagene engelsk, norsk og regning. 
Osloskolen var tidligere kjent for å være best i landet på å løfte alle elever faglig, uavhengig av sin 
sosiodemografiske bakgrunn. Skoleforskere ved SSB ser nå at den positive utviklingen ikke bare er 
brutt, men går i feil retning. Skolebidragsindikatoren viser at Osloskolen i dag reproduserer forskjeller i 
langt større grad enn tidligere. Derfor haster det med en ny kurs i skolepolitikken. 
 
 
Derfor setter Høyre av 920 millioner kroner i 2023 til å styrke skolen, redusere sosial ulikhet og forbedre 
oppvekstsvilkårene i byen, blant annet;  
 

Kapittel Etatsnavn Tiltak Sum (i 1 000 kr) 
210 UDE Ny ressursfordelingsmodell 67 200 

210 UDE Lønnstilskudd til lærere på skoler med 
særskilte behov 

20 000 

210 UDE Gjeninnføre ordningen med 
lærerspesialister i Oslo 

15 000 

211 UDE Aktivitetsskole-reform 10 000 

231 OVK Nytt tilskudd til bedrifter i Oslo som 
ansetter lærlinger fra Oslo (KOUV) 

10 000 

230 OVK Sommerskole for elever med karakteren 1 4 000 

210 OVK 1 time ekstra matte- og naturfagstime. 
Opptrapping 

20 000 

545  Bymiljøetaten, 
idrett  

Støtte til deltakelse i idretts- og 
fritidsaktiviteter for barn fra 
lavinntektsfamilier* 

37 194 

484 BYU Områdesatsning- oppstartsmidler for 
oppstart på Hovseter, Homansbyen, 
Bjølsen/Sagene og Dælenenga/Sinsen.  

12 000 
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371 Velferdsetaten "Ung i jobb'' - Sommerjobb og flere 
ungdommer i arbeidslivet  

10 000 

200 OVK Bygging av skolebygg (Investering) 500 000 

542 BYM Bygging av lekeplasser (Investering) 100 000 

542 Bymiljøetaten Støtte til anleggsprosjekter i regi av 
idrettslag (Investering) 

60 000 

542 Bymiljøetaten Ski og fotballklubben Lyn på Kringsjå, nytt 
dekke på KG1 (Investering) 

10 000 

542 Bymiljøetaten Rehabilitering Bjørndal 11-erbane 
(Investering) 

10 000 

542 Bymiljøetaten Energistøtte til idrettslag som har høye e-
kostnader på egne anlegg (strøm, 
biodiesel og gass) (Investering) 

15 000 

542 Bymiljøetaten Friluftstiltak i tråd med turveistrategien 20 000 

 
*Dette tallet fremkommer i flere kapitler i dette alternative budsjettet. 
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540 millioner mer til en blågrønn by  
 
Det vi opplever nå er konsekvensen av flere økonomiske kriser samtidig. Russlands krig mot Ukraina 
presser prisene som allerede var høye som følge av økonomisk long-covid enda høyere. Samtidig 
påvirker også det grønne skiftet prisen på ren energi.  
 
Oslo skal være en miljøby i verdensklasse. Vår tids største globale utfordring er klima- og miljøkrisen. 
Som et verdikonservativt parti ønsker Høyre å overlate verden og Oslo i bedre stand til kommende 
generasjoner. Høyre har lange og stolte tradisjoner i Oslo som pådriver for byens miljøvennlige og 
bærekraftige utvikling over mange tiår. Det er over 50 år siden byen ble utviklet på bilens premisser. 
Trafikken er lagt i tunneler under bakken, samtidig som Oslo har blitt en storby i verdensklasse på 
kollektivtilbud.  
 
Høyre vil med vårt budsjettforslag forsterke Oslos blågrønne profil og fortsette arbeidet med å gjøre 
fjorden, byen og marka renere og friskere for kommende generasjoner. Det er ikke tilfeldig at Oslo både 
i 2003 og 2019 mottok prisen for Europas miljøhovedstad.  
Høyre skal føre en klima- og miljøpolitikk som reduserer utslippene. Skal vi få klimagassutslippene ned, 
må vi legge til rette for at folk tar grønne valg i hverdagen. Transport som går på fossilt drivstoff er den 
største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo, vi må gjøre det enkelt å la bilen stå, slik at flest mulig går, 
sykler eller benytter kollektivtransport.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stadig flere oslofolk bytter ut bensin- og dieselbilen med elbil. I løpet av første åtte måneder var det 
registrert om lag 8000 nye elbiler i Oslo, men kommunen hadde bare etablert 10 nye kommunale 
ladeplasser. Høyre mener tiden er overmoden for å få fortgang i etablering av flere ladeplasser. Høyres 
mål er at det skal være mulig å lade bilen ved alle kommunale parkeringsplasser i Oslo. Dette vil vi 
gjennomføre i samarbeid med private aktører. Dette er særlig viktig i sentrumsbydelene hvor de 
færreste har egen garasje, eller tilgang til borettslaget felles parkeringshus. 
 
Med skyhøye strømpriser trenger privatpersoner, bedrifter og idretten langsiktige løsninger for å spare 
på forbruket. Høyre vil øke tilskuddet til klima- og energifondet slik at flere kan få dekket 
energisparende tiltak. I en økonomisk utfordrende tid mener Høyre det er viktig å skjerme om 
frivilligheten og idretten gjennom energistøtte ved høye kostnader på anlegg.   
 

Kapittel Etatsnavn Tiltak Sum (i 1 000 kr) 
711 Kjøp av transp.tjenster Redusere pris på månedskort med 200 kroner* 323 000 

950 Klima- og energifondet Økt tilskudd til klimatiltak, klima- og energifondet 50 000 

950 Klima- og energifondet Avsetning til Klimafondet for å dekke inn Oslo "Klimasats". 13 500 

192 FIN 10% subsidiering av biodiesel bygg og anlegg 25 000 

542 Bymiljøetaten Økt renhold i friluftsområder, park og strender, og langs 
havbunnen.  

10 000 

400 EBY Opprustning torg - møteplasser og gågater, prosjekt 
109004 (Investering) 

50 076 

Høyre vil ta kraftfulle grep for å få ned utslippene, samtidig som vi gjør det mer 
lønnsomt å ta miljøvennlige valg. En satsing på kollektivtrafikken er en 
forutsetning for å nå målet om 95% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. 
Derfor setter Høyre av 323 millioner kroner til å redusere prisen på 
månedskortet med 200 kr.  
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*Dette tallet fremkommer i flere kapitler i dette alternative budsjettet. 
  

542 Bymiljøetaten Friluftstiltak i tråd med turveistrategien (Investering) 20 000 

542 Bymiljøetaten Etablering av flere ladepunkter for taxi (Investering) 5 000 

542 Bymiljøetaten  Etablering av flere ladepunkter for tyngre kjøretøy 
(Investering) 

10 000 

542 Bymiljøetaten Etablering av flere hurtigladere (Investering) 14 000 

542 Bymiljøetaten Økt oppgradering av parker og belysning (Investering) 20 000 
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En varm og trygg by 
 
Oslo skal være en trygg by for alle som bor, arbeider eller ferdes her. Tryggheten kommer ikke av seg 
selv. Det er vår felles plikt å stille opp for hverandre når vi opplever at urett blir begått, og her har 
frivilligheten en nøkkelrolle. Det største ansvaret for Oslofolks trygghet hviler allikevel på det offentlige. 
Både stat og kommune må samarbeide godt for å unngå at kriminelle miljøer finner grobunn. Det gjør vi 
ved at stortinget sørger for at politiet får de ressursene de trenger til å oppklare kriminalitet og arbeide 
forebyggende. Kommunen oppgaver er å sørge for at barn og unge ikke faller ut av skolen, at det 
etableres gode lokalmiljøer og at vi har et tjenestetilbud som sørger for å støtte alle som ikke klarer seg 
selv.  
 
Høyre er nasjonalt og lokalt pådrivere for en rusreform hvor straff skal erstattes med hjelp. Det er 
førende for deler av Høyres prioriteringer i alternativt budsjett.  
 
Vi har for lite medisinsk kunnskap om kvinners helse og i forskningen er det i hovedsak mannens kropp 
som er norm. Kvinner og menn kan ha ulike symptomer og reagere forskjellig på behandling med samme 
sykdom. Forskning på kvinnehelse må prioriteres nasjonalt og internasjonalt, men også Oslo kommune 
kan gjøre mer for kvinnehelseutfordringer. Det er viktig med større kunnskap om kvinnehelse, og for å 
få en bedre og mer likeverdig helsetjeneste, uavhengig av kjønn vil Høyre etablere et eget 
kvinnehelsesenter i Oslo i samarbeid med ideelle aktører.  
 
Vi trenger en satsing på det forebyggende arbeidet for å redusere presset i det tunge psykiske 
helsevernet. Derfor vil Høyre satse på lavterskeltilbudet i psykisk helse, og støtte ideelle og frivillige 
organisasjonene som driver dette arbeidet.  
 
Store deler av velferdstilbudet i Oslo kommune er drevet av ideelle organisasjoner basert på 
delfinansiering fra Oslo kommune. Samtlige leverer tjenester som Oslos innbyggere er helt avhengige 
av og som ideelle aktører leverer på en kostnadseffektiv måte. Kommunen ville ikke vært i stand til å 
tilby dette alene. Derfor er det uheldig at det årlig er knyttet usikkerhet til tilskuddsordningen grunnet 
lite forutsigbarhet. Høyre ønsker derfor å evaluere det pågående prøveprosjektet knyttet til flerårig 
samarbeidsavtale mellom en rekke tilskuddsmottakere. 
 
Det rødgrønne byrådet prioriterer å tilby Oslos skoleelever et gratis kjøttfritt måltid om dagen. Høyre 
ser flere uløste utfordringer, og ønsker å prioritere andre svake grupper gjennom satsing på lavterskel 
psykisk helsetilbud, verdig tilbud for eldre og rusavhengige og tiltak for en tryggere by gjennom «Ung i 
jobb» og økt bevilgning til Oslovekterne. Høyre foreslår derfor å bruke 90 millioner på blant annet: 
 

Kapittel Etatsnavn Tiltak Sum (i 1 000 kr) 
371 Velferdsetaten "Ung i jobb'' - Sommerjobb og flere ungdom i arbeidslivet  10 000 

314 Helseetaten Lavterskel psykisk helse 10 000 

374 Helseetaten Kvinnehelsesenter i samarbeid med Sanitetsforeningen 10 000 

313 Sykehjemsetaten Kvalitetsreform for eldre 20 000 

375 Velferdsetaten Værested for rusavhengige 13 000 

362 Velferdsetaten Oslovektere 10 000 

542 Bymiljøetaten – kjøp 
av transporttjenester  

TT- sette prisen tilsvarende enkeltbillett 17 100 
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Ekstraregningen for 
rekommunalisering og 
budsjettsprekker betales ikke av 
byrådet eller kommunen, men av 
alle som bor i Oslo. En familie som i 
2015 bodde i et rekkehus på 120 
kvadratmeter til 6 millioner kroner i 
Groruddalen vil snart ha tredoblet 
de kommunale avgiftene.  Fra 
11.000 kroner i 2015 til 35.000 
kroner i 2026.  
 

Høyre vil ta tilbake kontrollen over kommuneøkonomien 
 
Dagens rødgrønne byråd har innført forbud mot å starte opp nye private barnehager, og kommunen har 
derfor brukt over 2,6 milliarder kroner på å kjøpe opp og bygge egne barnehager i en periode hvor 
barnekullene paradoksalt nok har blitt mindre. Det er i dag færre barn i barnehagealder i Oslo enn i 2015, 
og det går også færre barn i byens barnehager enn det gjorde da dagens byråd overtok. Det var strengt 
tatt aldri nødvendig å innføre eiendomsskatt for å øke barnehagekapasiteten med minst 3000 nye 
plasser.  
 
Kommunen har overtatt driften av populære og gode private sykehjem. Det koster skattebetalerne om 
lag 140 millioner kroner mer i året, uten at noe som helst tyder på at tilbudet til pleietrengende eldre har 
blitt bedre. I dag har kommunen overtatt vaktmestertjenester, avfallsinnhenting, utvikler kommunale 
nettløsninger som kan kjøpes andre steder og drifter til og med kafeer.  Konsekvensen av den 
næringsfiendtlige politikken som føres er at kommunen må bære stadig større lønns- og 
pensjonskostnader. Det undergraver finansieringen av helt nødvendige offentlige velferdsordninger 
når stadig mer av kommunens driftsbudsjett bindes opp til faste utgifter.  
 
Dagens byråd er ansvarlig for flere av Norgeshistoriens største kommunale budsjettsprekker, og det er 
ikke gitt at de siste kostnadsrammene for Fornebubanen og reservevannløsning ikke vil sprekke før 
prosjektene etter planen skal stå ferdige i henholdsvis 2029 og 2028.  
 
 
 
  

Eiendomsskatt 

Renovasjon 

Vann og avløp 

Dette gjelder en eksempel-bolig 
med verdi på 6 000 000 kr i 2015, 
som gjennom prisstigning er 
verdt 9 600 000 kr i 2022 
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Gjennomsnittspriser, november 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Høyre mener det er mulig å drifte alle 
kommunale etater og foretak rimeligere   
og mer effektivt. Hvert år slutter om lag 4500 ansatte i Oslo kommune. Enten fordi de går av med 
pensjon, eller starter i en ny jobb. Høyre mener det ikke nødvendigvis skal være slik at en administrativt 
ansatte som slutter uten videre skal erstattes av en ny.  
 
Privat sektor må hele tiden arbeide for å optimalisere driften for å være konkurransedyktig. En sunn 
økonomi gir trygge arbeidsplasser. Det gjør de blant annet gjennom ulike effektiviseringstiltak som 
omorganisering og digitalisering. Høyre mener det må stilles strengere krav til Oslo kommunes ulike 
virksomheter for å sikre innovasjon, nytenkning og effektivisering. Ellers risikerer vi å komme i en 
situasjon hvor kommunen må kutte i viktige velferdstjenester for å finansiere driften av en altfor stor 
og byråkratisk administrasjon.  
 
Siden renovasjonsgebyret er basert på selvkostprinsippet vil reduserte kostnader til administrasjon, 
effektiviseringseffekten av digitalisering og bedre budsjettkontroll i Renovasjons- og 
gjenvinningsetaten etaten gi lavere renovasjonsgebyr til byens husholdninger. Om etaten ikke lykkes 
med omstillingen vil Høyre vurdere å konkurranseutsette deler av driften for å redusere kostnadene. 
 
Etter de voldsomme kostnadsoverskridelsene i arbeidet med Oslos reservevannløsning kommer vann- 
og avløpsgebyret til å mer enn fordobles de neste årene. For en bolig på 80 kvadratmeter betaler man i 
dag drøyt 4.800 kroner i vann og avløpsgebyr, uavhengig av hvor mange som bor i boligen. I 2026 vil 
vann- og avløpsgebyret for den samme boligen være på nesten 11.000 kroner. Tilsvarende vil de som i 
dag betaler 10.000 kroner for vannet i 2026 få en regning på over 22.000 kroner. Dette er prisen alle i 
Oslo må betale for byrådets elendige kostnadskontroll. 
  

Tall fra Huseiernes landsforbund 5. desember 2022. 

Byens politiske ledelse kan ikke 
fortsette å sende stadig større 
regninger til Oslofolk. Byrådet 
planlegger å kreve inn nesten 2 
milliarder kroner i eiendomsskatt i 
2023. Boligprisene i Oslo er 
vesentlig høyere enn i resten av 
landet, og prisveksten siden 2015 
er på nesten 50 prosent. 
Gjennomsnittsprisen på en bolig 
omsatt i Oslo i dag er derfor om 
lag 6 millioner kroner og eierne må 
betale eiendomsskatt. Høyre vil 
på sikt fjerne eiendomsskatten. 
Det gjorde vi forrige gang vi 
overtok etter et Ap-ledet byråd, 
og det vil vi gjøre igjen. Første 
grep er å øke bunnfradraget med 1 
million kroner slik at ingen som bor 
i en bolig til under 7 millioner 
kroner må betale eiendomsskatt, 
samtidig som alle i enda dyrere 
boliger får redusert skatten med 
inntil 3000 kroner 
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For å sikre at kommunen driftes mest mulig effektivt ønsker derfor Høyre å gjennomføre rammekutt i 
driften av Oslo kommune. For å sikre at effektiviseringskuttene er målrettet på den delen av 
kommunens drift som lar seg effektivisere, har vi målrettet de mot de delene av den kommunale driften 
som består av administrasjon og direktører. Et viktig prinsipp er at kutt i kommunens drift må gjøres på 
en mest mulig sosial måte. Dette sikrer vi gjennom å skjerme de «varme hendene» i kommunen. Det 
gjelder sykepleiere, barnehageansatte, lærere og andre tjenester som Oslofolk har direkte kontakt 
med. Oslo Høyre ønsker også å behovsprøve Aktivitetsskolen. Dette sikrer at alle barn fra familier med 
inntekt under 2 millioner får dekket AKS, mens de med høyere inntekt må betale for den.  
 
For å sikre trygg økonomisk styring ønsker Høyre en moderat bruk av Oslo kommunes oppsparte midler. 
Derfor vil Oslo Høyre, i motsetning til byrådet, ikke bruke av pensjonsfondet (premieavviksfondet) for å 
finansiere budsjett.  
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Kapittel Etatsnavn Tiltak Sum (i 1 000 kr) 
15424 Fond Avsetning til Premieavviksfond/reversering av trekk 700 000 

19400 Fond Endret disponering av byrådets nye disposisjonsfond -800 000 

810 FIN Redusert eiendomsskatt - øke bunnfradrag bolig fra 4 
til 5 mill (betyr at det ikke betales eiendomsskatt for 
boliger under 7,14 mill)* 

325 000 

    Generelle rammekutt -187 352 

    Generelt PR-kutt -60 000 

121 HEI Oslo Origo drift, overføres UKE -122 477 

125 UKE Overta driftsoppgaver fra Origo, redusere kostnader 
med 25% 

81 651 

179 Oslobygg KF Synergier og effektivisering gjennom nytt 
sammenslått boligforetak 

-17 000 

69 OBF  Avbyråkratisering, reversere 50% av vekst i ansatte 
siden 2015 

-60 970 

192 Diverse inntekter og 
tilfeldige utgifter 

Halvere avsetning til renter for strategiske 
eiendomskjøp 

-63 300 

200 Etater og byrådsavdeling Reversere halvparten av økningen i administrative 
stillinger i Utdanningsetaten 

-50 000 

211 UDE Omlegging av AKS til inntektsbasert ordn. (2. mill) -45 000 

314 Helseetaten Gratis skolemat i VGS og ungdomsskolen -108 200 

314 Helseetaten Frukt og grønt til skolene 4 588 

121 Oslo Origo Driftsmidler nye satsingsområder -5 300 

372 Sykehjemsetaten Reversere tilbakeføring sykehjem til kommunal eller 
ideell drift 

-62 830 

313 HEI Tilbakeføre rekommunaliserte sykehjem til privat drift -32 349 

425 Andre utbyggingsformål Salg av eiendom på barnehageseksjoner (Investering) -350 000 

425 EBY Salg av eiendom som ikke benyttes eller kan driftes 
bedre av private (Investering) 

-450 000 

425 EBY Halvering av avsetning til eiendomskjøp (Investering) -150 000 

121 HEI Oslo Origo Digitalisering: Investeringsrammen 
overføres UKE (Investering) 

-118 900 

125 UKE Oslo Origo Investeringsrammen kuttes 40% og 
overføres UKE (Investering) 

71 340 

 
*Dette tallet fremkommer i flere kapitler i dette alternative budsjettet. 
 



Oslo Høyres bystyregruppe
Rådhusplassen 1, 0037 Oslo

hoyre@oslobystyre.no
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