Bidrag til å holde virksomhet i gang:
•
•
•
•

Betale regninger i god tid før forfall, og ikke i noe tilfelle oversitte fristen.
Sørge for at kommunale bygg er tilgjengelige for løpende serviceoppdrag og rehabilitering.
I samarbeid med Utdanningsetaten og kommunens virksomheter bidra til at flest mulig
lærlinger får fullført lærlingetiden.
Regjeringens midler til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving må lyses så raskt som
overhodet mulig og senest innen 1.4.2020.

Prioritere saker som kan gi et positivt utslag i økonomien:
•

•
•
•
•
•

Prioritere plan- og bygningssaker som er kritiske for å opprettholde aktivitet, unngå
permitteringer, og for at investeringer ikke forsinkes. Der det er mulig bør slike saker
fremskyndes.
tildele skjenkebevillinger, og behandle klager i skjenkesaker, slik at ikke kommunen står i
veien for god omsetning når virksomhetene kan gjenåpnes etter korona-krisen.
Ikke kansellere konsulentoppdrag og lignende som kan jobbes med i denne perioden.
Søke samarbeid med private aktører for å møte kapasitetsbehov som måtte oppstå innen
eksempelvis transport, helse, barnevern og rusomsorg.
Hvilke kommunale investeringer og vedlikeholdsoppgaver som ligger innenfor budsjettet i
2020 som kan fremskyndes.
Hvilke planlagte investeringer og oppgraderinger i kommunens ulike virksomheter, foretak
og etater som kan fremskyndes.

For å bidra til bedre likviditet:
•
•
•
•

Ikke ilegge gebyr dersom de kommunale avgiftene som ble innkrevd 25. mars betales innen
25. mai. Dette for å gi rom til husholdningene med dårlig likviditet.
Ikke kreve inn eiendomsskatt for næring for første halvår.
Automatisk godkjenne søknader om utsettelse av eiendomsskatt i første og andre termin fra
privatpersoner, uten å ilegge gebyrer
Be byrådet gjøre en gjennomgang av hvilke andre avgifter som kan lette situasjonen for
næringer som er rammet av omsetningssvikt, og komme tilbake til arbeidsgruppen med
dette.

Tiltak som kan løfte sentrumshandelen opp igjen:
•
•
•
•
•

•

Gjøre leie av gategrunn utenfor egen virksomhet gratis ut året.
Rydde og vaske alle sykkelstier slik at det fremstår attraktivt å sykle
Sertifisere flere virksomheter som sykkelvennlige arbeidsplasser
Tillate servering i butikker i en periode for å trekke folk til sentrum.
Gå i dialog med foreningene som organiserer de næringsdrivende og gårdeierne i sentrum
for å se hvordan kommunen bedre kan tilrettelegge for at folk velger å handle i Oslo
sentrum.
De Rosa bussene som tilbyr transport til byens eldre i en del bydeler, skal tilby å kjøre de
eldre til sentrum når tiltakene lettes på.

Frivillige organisasjoner:
•
•
•

•

Kommunen må garantere at alle byens idrettsklubber som gir et tilbud til barn og unge kan gi
samme aktivitetstilbud etter krisen. Kommunen må gå i dialog med Oslo Idrettskrets for å
finne gode løsninger for byens mange klubber.
Tildelinger som er gjort til kulturarrangementer som ikke gjennomføres, der pengene ikke er
brukt opp, kan beholdes mot at mottakerne redegjør for hvordan pengene skal brukes.
De private, både ideelle og kommersielle, er viktige samarbeidspartnere for Oslo kommune.
Det er viktig at disse behandles likeverdig og som reelle partnere. Fordeling av utstyr,
personell osv må gjøres på en rettferdig og likeverdig måte. Oslo kommune kan ha en
funksjon som innkjøper og tilrettelegger, men alle partnere må behandles likeverdig.
De ideelle og frivillige organisasjonene som jobber innenfor rusomsorgen er av helt
avgjørende betydning for byens mest sårbare. Kommunen må i det minste opprettholde
støtten og bruken av disse tjenestene og i samarbeid med organisasjonene vurdere
ytterligere oppgaver disse kan utføre i den ekstraordinære situasjonen vi er i.

