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Han har lovet å ta Oslo i en ny
retning. Men hvilken retning?
Etter å ha sittet i byrådet i 21da-

ger, legger Johansen og Steen i dag
fram sitt første budsjett. De størs-
te endringene i det ferske byrådets
budsjett, gjenspeiler Johansens vi-
sjon for Oslo anno 2019:
h Et grønnere Oslo med bedre
luftkvalitet, bilfritt sentrum, og
store kollektivprosjekter.

h 3000 nye barnehageplasser.
h Styrke eldreomsorgen.
h Flere lærere, mer ressurser til
barnehage og småskolen.

Etter det Dagbladet erfarer,
skal den omdiskuterte eien-
domsskatten på boliger innfø-
res fra 2016, for å finansiere
løftene i eldreomsorg og bar-
nehage.
Det ble også mye støy da byrå-

–Jeg har forsaket mye.
Raymond Johan-

sen (Ap) står etter-
tenksom på det ær-

verdige byrådslederkontoret. Ka-
merat og finansbyråd Robert
Steen har nettopp fortalt om
hvordan han som liten gutt ga seg
selv et løfte om å aldri bli politi-
ker. Pappa og Ap-nestor Reiulf
Steen hadde aldri tid til å se ham
spille fotball.
Raymond Johansen har alltid

kombinert politikken med det å
være pappa. Det har ikke alltid
vært enkelt.

– Får du dårlig samvittighet
når du hører din kamerats be-
skrivelse?
– Jeg har brukt tida på politik-

ken og barna. Jeg var blant annet
fotballtrener for ungene, men
blant venner er jeg ikke kjent for å
være spesielt sosial, svarer Johan-
sen, og tenker seg om.
– Det riktigste er nok å spørre

barna. Politikken krever mye.
Raymond overtalte til slutt

kameraten Robert Steen om å
bryte sitt løfte. I en alder av 53
år går han inn i politikken.
– Da Raymond spurte meg nå,

så var barna blitt voksne. Og det
kilte imagenda jeg lestebyrådser-
klæringen han har for Oslo. Det
Raymond glemte å si, var at det
innebærer 16 timers arbeidsdager
og tre timer søvn, sier Steen.

Oslo anno 2019
Johansen kan ringe dag og natt til
den tidligere Schibsted-direktø-
ren, somnå skal forvalte nærmere
52 milliarder kroner. Da kommer
vennskapet godt med, og Steen
beskriver byrådslederen som et
«godt og energisk menneske».
De to møttes visstnok første

gang som motstandere på Nor-
way Cup på slutten av 70-tallet.
Seinere ble de en del av den sam-
me familie, og nå er de «eks-ste-
svogere» etter å ha kjent hverand-
re i 20 år.
– Det betydde mye for meg å få

inn Robert i byrådet. Jeg er avhen-
gig av å ha 100 prosent tillit til fi-
nansbyråden. Det at jeg i tillegg
kjenner Robert privat, er veldig bra.
For presset på at den tidligere

partisekretæren skal levere, er
stort.

det annonserte at Oslo sentrum
skulle bli bilfritt innenfor Ring 1.
Opposisjonen latterliggjorde for-
slaget. Andremente tiltaket har li-
ten effekt på klima og miljø.

Symbolpolitikk?
– Er dette egentlig mest sym-
bolpolitikk?
– Det handler ikke først og

fremst om klima. Det handler vel

såmyeomopplevelsen avOslo, og
er et signal på at vi ønsker å satse
mer på fotgjengere og syklister.

Robert Steen tar ordet. Han
har bare vært politiker i 21 da-
ger, men snakker som om han
drevet med dette hele livet.
– Når bilfritt sentrum innføres,

så kommer de fleste til å si at «dette
var noe jeg ville». Det blir litt som
røykeloven.

PAR I POLITIKK: Raymond Johansen har tilbrakt 21 dager på sitt ærverdige byrådslederkontor, men historien til Munch-maleriene på veggen har han
Steen klare til å legge fram sitt første budsjett, som også inkluderer eiendomsskatt.

D OSLO-POLITIKK
Byrådsleder
Raymond Johansen
og finansbyråd
Robert Steen jobber
dag og natt for å
skape et nytt Oslo.
Det koster, men da
kommer det godt
med at kameratene
har kjent hverandre
i 20 år.
Tekst: PEDER OTTOSEN
pot@dagbladet.no

I DAG PRESENTERER BYRÅDET I OSLO SITT
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Det er liten tvil om at et bilfritt
Oslo var en avgjørende sak for at
MDG kunne bli med i byrådet.
Raymond Johansen legger likevel
ikke skjul på at han var tydelig i sin
styring av forhandlingene.
– Vi kommer fra ulike partier

med ulik oppslutning, og detmå re-
flekteres i politikken. Og jeg var ty-
delig på at vårmodell for eiendoms-
skatt skulle bli stående. Men jeg læ-

rermye av å samarbeidemedMDG.
Etter 18 år med Høyre bak

rattet, mener Johansen og
Steen det er mye å ta tak i.
– Vi er blant annet bekymret for

prestisjeprosjektene Deichman-
ske hovedbibliotek og Munch-
museet. Veldig mye penger er
brukt,mendetmest problematis-
ke er driftskostnadene i et pers-
pektiv på 20 år, sier Steen.

fortsatt ikke hatt tid til å sette seg inn i. Nå er han og finansbyråd Robert
FOTO: BJØRN LANGSEM

BUDSJETT: – VISJON FOR 2019

q FØLG SAKEN
BYRÅDSERKLÆRINGENS
HOVEDPUNKTER

q Det innføres eiendoms-
skatt på boliger i 2016.
q Oslo sentrum skal være
bilfritt innen 2020, og 60
km ny sykkelvei skal bygges.

q 3000 nye barnehage-
plasser og to barnehage-
opptak i året.

KILDE. NTB
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