
Kjære byråd og bystyrerepresentanter!  
  
Vi ønsker dere lykke til med dagens bystyremøte, og vil benytte anledningen til å sende noen tanker 
med på veien når dere nå skal vedta budsjett for Oslo kommune for året som kommer.   
 
Vi er i en tid hvor mange av byens innbyggere har større behov for kommunens tjenester enn før, og 
vi som ansatte kjenner på et stort ansvar. Samtidig har vi ikke alltid de økonomiske rammene som 
trengs for å kunne gjøre jobbene våre best mulig. Trygge økonomiske rammer er nødvendig i alle 
kommunens virksomheter. Kommunens ansatte jobber for å gi et best mulig tjenestetilbud til alle 
byens innbyggere. For å lykkes med dette trenger vi gode fagmiljøer, faste og hele stillinger og gode 
arbeidsvilkår. 
 
En av de store utfordringene ansatte kjenner på, er at det ofte er for få folk på jobb. I mange tilfeller 
skyldes dette at det ikke settes inn vikar. Blir det ikke satt inn vikar, øker slitasjen på allerede slitne 
ansatte, som igjen fører til økt sykefravær og dårligere tilbud til dem som trenger våre tjenester. Vi 
vet at hovedårsaken til at det ikke settes inn vikarer, er at det mangler penger i virksomhetene. 
 
I dag vedtar dere det siste budsjettet i denne bystyreperioden. Fagforeningene i Oslo kommune 
følger ekstra godt med i et valgår, og vi ser spesielt etter dere som tør å ta tak i de «kjedelige» 
spørsmålene som bydelsøkonomi. Vi setter pris på politikere som tenker langsiktig og helhetlig. 
Tjenestene vi som ansatte leverer er langt fra kjedelige, men vi er avhengig av trygge økonomiske 
rammer for å kunne levere det innbyggerne trenger. 
 
Vi ønsker dere lykke til med budsjettvedtaket og ser fram til et 2023 med spennende diskusjoner for 
både ansatte, innbyggere og politikere. Sammen skaper vi et bedre Oslo. 
 
 
Godt møte og god jul! 
Vi sees i 2023 
 


