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VIL EIE: Ekteparet Kenneth og Vibeke Lødding ønsker å kjøpe den kommunale leiligheten de har bodd i siden 2005.     Nå håper de politikerne vil løse opp på regelverket.  FOTO: TOM VESTRENG

– En kommunal fattigdomsfelle
• Vil ha «leie til eie» inn i Oslos boligmarked

GRØNLAND: Det kan se 
ut som om politiet har 
betalt et tresifret million
beløp for mye i husleie 
gjennom mange år. Det 
melder Politiforum. For
klar ingen er at politiet har 
fått en ny utregning av 
størrelsen på politihuset 
på Grønland. De nye 

målingene viser at bygget 
er 5068 kvadratmeter 
mindre enn det som står i 
leiekontrakten fra 1992. 
Dermed kan den årlige 
husleien politiet betaler til 
Statsbygg være nesten 7,4 
millioner kroner for høy. 
Ifølge Politiforum har ikke 
politiet håp om refusjon.

5068 m2 forsvunnet
Politiet ønsker tips fra publikum 
etter det væpnete ranet i 
Grefsenkollveien i Oslo mandag 
kveld. To personer med kniv og sky
tevåpen ranet en pizzakiosk. Politiet 
har så langt ingen mistenkte etter å 
ha sikret tekniske spor natt til 
tirsdag. – Ingen er kommet fysisk til 
skade, sa operasjonsleder Marita 
Aune til NTB. 

Ran på Grefsen

KLMA: FNs klima
panel vil ha omfat
tende klimatiltak i 
byer. Derfor har de 
invitert miljøbyråd 
Lan Marie Berg 
(MDG) for å snakke 
om Oslos klima
budsjett.

 ■ KARL MARTIN 
JAKOBSEN

Anledningen er en konfe
ranse som arrangeres i den 
canadiske byen Edmonton. 
Der skal forskere og 
eksperter samles for å disku
tere klimatiltak.

Budskap
– Mitt viktigste budskap til 
klimaforskerne er at vi 
trenger bedre 
sty r i ngssys
temer i klima
politikken om 
vi skal få redu
sert utslippene 
raskt nok. Det 
har ikke man
glet på ambi
siøse mål i kli
mapolitikken, heller ikke i 
Norge. Det som har manglet 
er gjennomføringen, uttaler 
Lan Marie Berg (MDG) i en 
pressemelding.

Hoesung Lee, som leder 
FNs klimapanel, fattet 
interesse for Oslos klima
budsjett da han besøkte 

Norge i fjor sommer.
Målet for budsjettet er at 

Oslo skal kutte 36 prosent av 
byens klimautslipp innen 
2020. Byrådet har også slått 
fast hvilke aktører som er 
ansvarlige for å kutte 
utslipp, og mener nå å ha 
oppnådd konkrete resul
tater.

Færre biler
I pressemeldingen viser 
byråd Berg til at 500.000 
færre biler passerer bom
ringen rundt Oslo per 
måned, sammenlignet med 
2017.

– Vi ser at klimabudsjettet 
virker. Tiltak gjennomføres 
på tvers av kommunen, og 
utslippene er på vei ned
over, sier Lan Marie Berg i 
pressemeldingen.

Klimabudsjettet Berg 
omtaler har tidligere fått 

kritikk av regje
ringen. I mai 2017 
omtalte Finans
depa rtementet 
Oslo kommunes 
metoder som 
mangelfulle.

– Kommunen 
har ikke gjort 
rede for hvordan 

den har kommet fram til 
utslippseffektene som pre
senteres. På flere områder 
er det vanskelig å etter
prøve sammenhengen 
mellom tiltak, virkemidler 
og utslippseffekt, skrev 
departementet den gang.

 (NTB)

Skal presentere Oslos 
klimabudsjett for FN

BYRÅD: Lan Marie Berg (MDG), deltar på en klimakonfe
ranse arrangert av FNs klimapanel.  FOTO: NTB SCANPIX

Vi ser 
at klimabud-
sjettet virker. 

Lan Marie Berg


