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Oslo kommune var for tjue år siden en av de kommunene i landet med lavest avgifter og best økonomisk styring. 

Dette var etter flere år med godt Høyrestyre i byen. Dessverre har utviklingen gått feil vei de siste årene, og Oslo 

har blitt en unødvendig dyr kommune å bo i. Oslo leverer dyrere og dårligere tjenester enn kommuner vi liker å 

sammenlikne oss med. Gjelden vil i 2026 være over 100 000 kroner per innbygger i byen.   

 

Et av de enkleste tiltakene vi kan gjøre i dag er at kommunen slutter å drive med det kommunen ikke trenger å 

drive med. Antall rene administrasjonsstillinger har økt kraftig under det rødgrønne byrådet, samtidig som 

kommunen trenger stadig flere dyktige mennesker ute i førstelinjen. Her bør det omprioriteres! I tillegg bør Oslo 

kommune heller ikke starte opp nye prosjekter for digitale løsninger som det allerede finnes gode alternativer for 

på det private markedet. Pengene som kan spares, kan for eksempel brukes til å betale ned gjeld.  

 

Dagens byråd har hatt som politikk å i størst mulig grad fjerne private tilbydere og utførere av kommunale 

tjenester. Denne politikken har svekket tilbudet så vel kvalitetsmessig som kvantitativt, og bidratt til å sette 

kommunal tjenesteyting i nærmest vanry. At kommunen selv driver tilbudet og tjenesten har blitt viktigere enn 

innholdet i leveransen. Saken om Ullernhjemmet har opprørt mange, og er bare ett av flere eksempler på at 

beredskapen og tilbudet har blitt dårligere etter at det offentlige har tatt over. Rammebetingelsene og 

kontrollfunksjonene er politikernes og kommunens oppgaver, utførelsen av tjenestene blir best ivaretatt gjennom 

et mangfold av aktører. Det er i dette samspillet at innbyggerne får det tilbudet og den tjenesten de har krav på. 

Dersom kommunen igjen åpner opp for private aktører innenfor flere av kommunens oppgaver vil vi både kunne 

spare kommunen for penger og gi brukerne et bedre tilbud.  

 

Private aktører kan bidra med nye løsninger og inspirere det offentlige til å strekke seg etter å bli bedre og 

konkurrere om det beste tilbudet til Oslos innbyggere. Dette mangfoldet vil ikke bare berike Oslo, men også spare 

kommunen for penger. Private og offentlige aktører skal likebehandles.  

 

Oslo Høyre vil:  

• Stille strengere krav til ledelse og resultater. 

• Stille strengere krav til kommunens driftsbalanse og gjeldsutvikling  

• Ikke starte nye prosjekter der Oslo kommune utvikler egne, digitale løsninger der disse allerede eksisterer 

rimeligere i det private markedet  

• Åpne opp for at flere av kommunens oppgaver kan gjennomføres av andre aktører på en rimeligere og mer 

effektiv måte  

• Åpne for et mangfold av tjenestetilbydere for å sikre kvalitet og effektiv bruk av ressurser. 

• Stanse at kommunen kjøper opp barnehager og overtar driften av omsorgstjenester. 

• Sikre likebehandling av private og offentlige aktører i Oslo.  

• Avslutte prosjektet med 6-timers arbeidsdag. 

• Arbeide for å snu den kraftige veksten i byråkratiet i Oslo kommune og sikre en mindre sentraladministrasjon og 

mindre byråkrati. 

• Gjennomføre en lokal avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reform). 

• Store investeringer i Oslo skal kontrolleres av ekstern ekspertise flere ganger og grundigere enn i dag før 

prosjekter vedtas. 


