
  

 

Tverrpolitisk enighet blant bystyrepartiene om forslag til korona-

tiltak 

 

Torsdag 26. mars 2020 ble det satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe med 

representanter fra alle partier i Oslo bystyre. Arbeidsgruppen skal komme med forslag 

til byrådet på hvordan Oslo kan løse utfordringene byen nå står overfor. 

 

«Rekordhøy arbeidsledighet og svært mange stengte virksomheter. Dette vil føre til økte 

utgifter, men i denne situasjonen er det avgjørende å sikre innbyggernes helse og 

nødvendige behov for tjenester. For å avhjelpe denne situasjonen har alle partier i 

bystyret samlet seg om en rekke ulike tiltak. Vi har lagt vekt på stå samlet og handle så 

raskt som mulig i denne vanskelige situasjonen. I kriser må vi samarbeide og legge gamle 

motsetninger til side for å finne gode løsninger», sier arbeidsgruppens leder, Frode 

Jacobsen (A) på vegne av en samlet arbeidsgruppe. 

 

Dette er den første listen av tiltak som arbeidsgruppen har kommet til enighet om og som sendes 

byrådet. Uttalelsen i vedlegg til pressemeldingen. 

 

«Vi jobber videre på tvers av partiene for å bli enige om flere politiske grep. 

Utfordringene vi står overfor er for store til at kommunen kan løse dem alene. Vi vil 

derfor fortsette å jobbe tett opp mot nasjonale myndigheter, partene i arbeidslivet og 

byens befolkning, for at Oslo skal komme gjennom denne krisen på best mulig måte», sier 

arbeidsgruppens nestleder, Anne Haabeth Rygg (H). 

 

Arbeidsgruppens mandat 

- Arbeidsgruppe skal se på tiltak som kan iverksettes for å møte de økonomiske 

konsekvensene av koronaviruset i Oslo.  

- Innspill fra blant annet næringslivets organisasjoner og arbeidslivets organisasjoner er 

viktige å ta inn i gruppens arbeid.  

- Arbeidsgruppen finner i samråd med byrådet selv ut hvordan byrådet kan involveres i 

arbeidsgruppens arbeid på en ubyråkratisk måte. 

Arbeidsgruppen har disse medlemmene 

• Frode Jacobsen (A) - leder 

• Anne Haabeth Rygg (H) - nestleder 

• Arne Olav Haabeth (MDG) 

• Arvid Ellingsen (SV) 

Pressemelding 
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• Bjørn Revil (FNB) 

• Tommy Skjervold (F) 

• Haakon Riekeles (V) 

• Morten Edvardsen (SP) 

• Espen Andreas Hasle (KrF) 

• Siavash Mobasheri (R) 

Vedlegg 

Arbeidsgruppens første uttalelse av 1. april 2020.  

 

Kontakt 

Arbeidsgruppens medlemmer kan kontaktes direkte for kommentar. 

 

 


