
Høringssvar fra Utdanningsforbundet Oslo om 

ressursfordelingsmodellen for grunnskolen 

Utdanningsforbundet Oslo finner det vanskelig å krysse av for de fem kravene bystyret i 2002 

hadde til en ressursfordelingsmodell. Vi er usikre på hva det nåværende bystyret ønsker av en 

modell, da de ikke skriver noe om dette i oppdraget. Det er også vanskelig å skjønne om det 

er Deloittes definisjon av begrepene og deres begrunnelser i rapporten eller det daværende 

bystyrets krav som det her skal krysses av på. Vi har krysset av etter beste evne, men ønsker 

at det legges størst vekt på kommentarene våre. 

 

 
1a. Sosiodemografisk tildeling 

Bystyrets vedtak 

Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter: 

a) Innhold i og omfang av de sosiodemografiske kriteriene 
 

Sosiodemografisk tildeling er omhandlet i rapportens kapitel 5 og Deloittes anbefaling fremkommer på s 

93: 

Deloitte foreslår en alternativ sosiodemografisk modell som mer presist predikerer ressursbehovet for 

tilpasset opplæring og spesialundervisning enn dagens modell. Vi foreslår ikke å kompensere for 

mobilitet særskilt utenfor denne modellen. 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

 

Deloitte skrev i evalueringen 2013/14 at det er urealistisk å designe en kriteriemodell som 

klarer å matche det underliggende behovet for spesialundervisning. Utdanningsforbundet 

Oslo mener at man bør bruke en kostnadsdekningsmodell der skolene får en gitt sum per elev 

med vedtak om spesialundervisning.  

 

Deloitte uttrykte i forrige rapport en stor mistillit til skolene, PPT og Utdanningsetaten ved 

ikke å foreslå denne modellen fordi de da mener at antall vedtak da vil øke. Deloitte antok i 

powerpointen fra høringsmøtet 2013/14 s 19 at «Dette gir et uheldig insentiv og kan føre til at 

flere vedtak om spesialundervisning blir fattet en reelt sett nødvendig». Utdanningsforbundet 

Oslo forutsetter at skolene og Utdanningsetaten vil fatte vedtak på et objektivt grunnlag, og 

ikke spekulere i dette. 

 

Vi oppfatter ikke at lærere kan «bestille» diagnoser eller bestemte anbefalinger fra PPT. 

Lærere og skoler melder opp elever til PPT når de trenger hjelp til å vurdere hva slags 

tilrettelegging en elev har behov for. PPT er en viktig faginstans for å hjelpe lærerne å gjøre 

riktige faglige vurderinger. En stor bekymring for mange av våre medlemmer er at de 

opplever at de ikke har de ressursene de trenger for å iverksette de tiltakene som PPT 

anbefaler. Dette får vi jevnlig tilbakemeldinger på fra våre tillitsvalgte. 

 

Vi ser også at endringene i sosiodemografisk tildeling vil ramme en del enkeltskoler hardt. 

Dette er blant annet skoler som har en stor grad av mobilitet i sin elevmasse. For noen skoler 

betyr stor mobilitet at elevtallet kan svinge fra år til år, mens andre skoler med stor mobilitet 

kan ha relativt stabilt elevantall.  

 

Stabilt elevantall, men stor mobilitet, innebærer at det er store utskiftinger i elevmassen. 

Dette gir ikke nødvendigvis utslag på resultater på nasjonale prøver eller behovet for 

spesialundervisning, men det betyr ofte økte utfordringer i skolehverdagen. Det blir et ustabilt 



elevmiljø som krever tettere oppfølging og det brukes mer krefter på oppfølging og 

kartlegging av enkeltelever fordi det stadig kommer nye elever. Selv om skolen kan ha et 

stabilt elevantall, kan det variere på trinnene, og dette gir en uforutsigbar og vanskelig 

planleggingssituasjon. 

 

Deloittes foreslåtte endring slår til dels dramatisk ut for en del av skolene. Flere av skolene 

vil miste fra en halv til over en million kroner av driftsbudsjettet sitt hvis endringene i 

sosidemografiske kriterier blir vedtatt. Gamlebyen og Kringsjå vil miste nesten to millioner, 

dette betyr et kutt på nærmere tre lærerstillinger. Gran, Bolteløkka og Møllergata vil alle 

miste rundt 1,4 millioner. Dette er bare noen eksempler. Selvsagt vil det være sånn at andre 

skoler vil få tilført tilsvarende økninger i sine budsjetter, men mange av skolene som rammes 

hardest er skoler som allerede har en utfordrende elevmasse, en uforutsigbar økonomisk 

hverdag og elever som trenger mye faglig støtte og oppfølging. 

 

Når det gjelder andre elementer i ressursfordelingsmodellen, som er kommentert i egne 

kapitler, er det flere ganger henvist til at Deloitte ikke anbefaler endringer fordi en flytting av 

penger vil føre til at noen skoler for uforsvarlig lite. Vi mener dette argumentet også må tas 

med i betraktning når det gjelder den sosiodemografiske tildelingen. 

 

Vi mener at konsekvensene av å endre modellen og flytte på penger mellom skolene vil være 

et dramatisk dårligere opplæringstilbud for mange elever. Det er vanskelig å rettferdiggjøre at 

noen elever må få et dårligere tilbud for at andre skal får et bedre. Dette er et symptom på det 

store problemet i Osloskolen, og det er at det er for lite penger i potten og at mange skoler 

driver på eller under et økonomisk minimum (s. 89 i rapporten).  

 

Da vi gjorde en undersøkelse blant våre tillitsvalgte i grunnskolen i februar svarte under 8% 

at de hadde en tilfredsstillende økonomisk situasjon på sin skole. De øvrige pekte på 

problemer som manglende midler til korttidsvikarer, for store klasser, liten eller ingen 

mulighet til å kjøpe inn undervisningsmateriell, elever med vedtak om spesialundervisning 

som ikke fikk et passende tilbud, m.m. 
 

1b Særskilt elevpris 

Bystyrets vedtak; 

Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter: 

b) Om og eventuell utforming av særskilt tildeling til elever med omfattende behov for 

spesialundervisning 

 

Særskilt elevpris er omhandlet i rapportens kapitel 6 og Deloittes anbefaling fremkommer på s 35: 

Samlet vurdering: 

Erfaringene med dagens tildeling til særskilte behov indikerer at finansiering skaper behov, selv i 

tilfeller når det er ganske objektive kriterier som legges til grunn. Noen års erfaring tyder på at 
tolkingen av at autisme er et tøyelig begrep. Atferdsproblemer er i høy grad et tøyelig begrep. 

Dersom man ender med å anbefale at flere diagnoser eller tilstander inkluderes i ordningen om 

særskilt elevpris for elever med omfattende behov, vil det gå utover elevprisen for «normaleleven», 
ettersom den økonomiske rammen ligger fast. Kostnadene for dagens ordning innebærer allerede i 

dag at Utdanningsetaten må benytte ressurser utover opprinnelig ramme til formålet. I tillegg vil 
en utvidelse av ordningen kunne medføre habilitetsutfordringer hos PP-tjenesten og potensielt 

press fra skole og foreldre. 

Til tross for at det er mange gode argumenter for at atferdselever kan være minst like 

ressurskrevende som elevene som omfattes av ordningen om særskilt elevpris, anbefaler Deloitte at 

ordningen ikke utvides. 
Vi tror ikke det er mulig å trekke noe skille mellom elever som skal ha slik tildeling og elever som 



ikke skal ha – og i den grad det er mulig, vil det kunne redusere dagens sterke incentiver til å 

forebygge atferdsproblemer. Det er etablert ambulante team, akuttplasser, avlastningsplasser og 

annet som kan håndtere akutte problemer. 
På bakgrunn av en kostandssammenligning mellom de tre diagnosene som i dag er inkludert i 

ordningen, støtter Deloitte Utdanningsetatens anbefaling om å samkjøre satsene for psykisk 

utviklingshemming og autisme. 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Vi stiller oss undrende til noen av vurderingene og konklusjonene som kommer fram i kapittel 

6 i Deloittes rapport. Vi mener Deloitte i sin samlede vurdering (s. 35) går langt i å antyde at 

økningen i barn og ungdom med diagnosene psykisk utviklingshemming og autisme har 

sammenheng med ordningen med særskilt elevpris. 

 

Vi ser av tallene som legges fram at det er tydelig at det har vært en økning av barn og 

ungdom med disse diagnosene. Vi har ikke forskningsmateriale som forklarer denne 

utviklingen, men vi er helt sikre på at det ikke har noe å gjøre med hvordan midler fordeles i 

Osloskolen. Dette er diagnoser som stilles av fagpersonale etter omfattende testing og faglige 

vurderinger gjort over lang tid. Å antyde at foreldre/lærere/skoleledere vil etterspørre disse 

alvorlige diagnosene for å hente ut ekstra penger av systemet er svært spesielt. Det blir ikke 

bedre av at det ikke legges fram noen som ligner på dokumentasjon for denne påstanden. 

 

Hvis vi nå ser på vedtaket bystyret gjorde i 2009, ser vi at vedtaket ble gjort med følgende 

mål: 

• Elever skal få et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av hvor opplæringen finner 

sted 

• Elever med særskilte behov skal oppnå bedre læringsresultater 

• Kvaliteten på opplæringstilbudet på bostedsskolen for elever med særskilte behov skal 

styrkes 

• Tidlig innsats skal iverksettes slik at færre elever har behov for spesialundervisning 

sent i skoleløpet 

 

Tatt i betraktning målgruppa for dette vedtaket, er det liten grunn til å tro at punkt fire er 

realiserbart for de fleste i gruppa som kvalifiserer for ordningen med særskilt elevpris. Dette 

er elever som pr. definisjon har et helhetlig behov for spesialundervisning, og diagnosene er i 

hovedsak permanente (med noen unntak for noen tilfeller av barneautisme). 

 

Vi vil legge vekt på det første og tredje målet. Vi mener at det økonomiske grunnlaget for å 

oppnå disse målene har blitt kraftig svekket siden vedtaket ble gjort i 2009. Deloitte viser i 

rapporten til at den særskilte elevprisen i 2014/15 tilsvarte 70% av den opprinnelige satsen, og 

så vidt vi er kjent med var den nede i 65% i skoleåret 2015/16. Dette er i liten grad 

problematisert i rapporten. Vi mener det er viktig at Oslo bystyre blir gjort oppmerksom på at 

vedtaket de gjorde den gang, nå er underfinansiert og at det gjør det svært vanskelig å styrke 

opplæringstilbudet til disse elevene på bostedsskolene. 

 

Vi ser at Deloitte i rapporten utelukkende har forholdt seg til elever med omfattende behov for 

spesialundervisning. Vi vil peke på at bystyret også vedtok i sin bestilling at «Videre 

utredninger må inkludere, men ikke nødvendigvis avgrenses til, de forhold komiteen og 

bystyret har gitt konkrete bestillinger på.». Vi hadde forventet at denne rapporten også ville ta 

for seg elever som har et omfattende hjelpebehov i hverdagen, selv om de ikke har behov for 

spesialundervisning. Vi tenker da spesielt på elever med syns-, hørsels- og 

bevegelseshemninger. 



 

Dette er elevgrupper som i noe grad går på spesialskoler, men som i stor grad befinner seg i 

den ordinære skolen. Dette er en såpass liten elevgruppe at det ikke en gang garantert finnes 

en på hver skole, og det er ingen statistisk mulighet til å forutse eller beregne hvor i byen de 

bor/går på skole. Hjelpebehovet vil variere fra elev til elev, men det vil samtidig være lett 

diagnostiserbare behov i de fleste tilfeller. En barneskoleelev i rullestol vil ha et tilnærmet 

fulltidsbehov for praktisk hjelp, en ungdomsskoleelev vil sannsynligvis ha noe mindre behov, 

men det bør ikke være vanskelig å definere behovet for noen av dem. En elev som er svaksynt 

har etter opplæringsloven krav på undervisning utover det ordinære timetallet for å få 

opplæring i bruk av hjelpemidler og lære praktiske ferdigheter. 

 

Hvis vi ser på kriteriene Deloitte bruker i rapporten for å avgjøre om en elevgruppe/diagnose 

er egnet til å plasseres i ordningen for særskilt elevpris, så ser vi at kriteriene oppfylles godt 

av disse elevene. Behovene til elevene vi har nevnt her må sies å være omfattende, varige og 

lett diagnostiserbare. I tillegg er det åpenbart at det ikke er styrbart, det er utgiftsdrivende, 

vesentlig, det varierer mellom skoler og det løses ikke av annet kriterium. Med andre ord 

oppfyller disse elevene alle kriteriene. Vi mener det er åpenbart at elever med denne typen 

hjelpebehov må omfattes av ordningen med særskilt elevpris eller tilsvarende. 

 

I rapporten er Deloitte så vidt innom elever med atferdsvansker. De viser til at gjennom 

intervjuer med de 12 rektorene har det kommet fram at dette er en gruppe elever som kan 

være svært ressurskrevende og at det er en stor frustrasjon at det ikke er mulig å få finansiert 

hjelpebehov. Det henvises ikke til noen kilder annet enn rektorintervjuene. Det gjøres ingen 

avgrensninger som skiller mellom ulike typer atferdsvansker og det vises ikke til noen faglige 

framstillinger av denne elevgruppas behov. 

 

Vi reagerer på at Deloitte ikke tar rektorenes uttalelser på alvor og går mer i dybden på dette 

området. Vi savner faglige vurderinger fra annet kompetent personale, tallfesting av 

forekomst av elever med omfattende atferdsvansker, henvisning til data som vi vet eksisterer 

(f.eks. omfanget av voldsmeldinger). Her kunne det også vært undersøkt hvordan dette løses i 

andre store kommuner.  

 

Deloitte konkluderer med at «Vi ser ikke at det lar seg gjøre å finne noen objektiv tilnærming 

som identifiserer denne gruppen elever.» (s. 34). Vi kan ikke se at det har blitt gjort et reelt 

forsøk på å finne en fornuftig løsning. I tillegg kommer Deloitte med en del helt generelle og 

ubegrunnede påstander i oppsummeringen, som vi ikke ser hvor de henter grunnlaget for. At 

skoler skulle utvikle en økonomisk interesse for å la elever utvikle atferdsvansker, framfor å 

hjelpe dem raskest mulig, er en mildt sagt spesiell ide å lansere uten dokumentasjon eller 

faglig grunnlag. 

 

Utdanningsforbundet Oslo er godt kjent med utfordringene for skolene knyttet til elever med 

store atferdsvansker. Vi vet godt at hver elev må møtes der hvor den eleven er, og med 

utgangspunkt i den spesielle situasjonen for den spesielle eleven. Vi oppfatter ikke at det er et 

mål å finne en objektiv tilnærming for å identifisere denne elevgruppa, men vi tror det lar seg 

gjøre å finne fornuftige faglige kriterier for at de elevene som har størst behov for 

voksenstøtte kan identifiseres og at skolene kan tildeles midler for å hjelpe disse elevene. Vi 

er sikre på at hvis et arbeid for å finne slike faglige kriterier settes i gang, så vil både 

skoleledere og lærere bidra til å finne gode løsninger. 

 

 



Vi fornemmer at Deloittes konklusjon er preget av at man vil forhindre en økning av 

kostnader. Dette finner vi noe paradoksalt, når hele poenget med at man skulle se på elever 

med omfattende behov for særlig tilrettelegging er nettopp det at det er svært ressurskrevende 

å hjelpe disse elevene. Kostnadene på den enkelte skolen er stor, og å dekke disse helt 

nødvendige utgiftene går i dag på bekostning av det ordinære opplæringstilbudet. At det er for 

lite penger i Osloskolen mener vi kommer klart til syne i rapporten, og spesielt i delen som 

omhandler størrelsen på den generelle elevprisen (fig. 57, s. 89). Vi mener det ville vært 

ryddigere hvis Deloitte holdt seg til den samme økonomiske argumentasjonen det blir vist til i 

kapittel 13 for å ikke utvide ordningene med særskilt elevpris, framfor å bruke en 

tilsynelatende faglig argumentasjon uten noen form for dokumentasjon. 

 

Deloitte sår i sin samlede vurdering tvil om man kan stole på PP-tjenesten sine faglige 

vurderinger. Denne grove påstanden framsettes fullstendig uten dokumentasjon, og vi mener 

dette er et eksempel på hvor svakt faglig fundamentert denne rapporten er på flere områder. 
 

1c Mobilitet 

Bystyrets vedtak; 

Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter: 
c) Tiltak for skoler som har utfordringer med stor mobilitet i elevmassen, inkludert en mulig 

modell der en andel fordeles etter andel elever og en etter gruppestørrelse 
 

Mobilitet er omhandlet i rapportens kapitel 8 og Deloittes anbefaling fremkommer på s 62: 

Samlet vurdering: 
Kompensasjon for mobilitet gjør modellen mer komplisert og ulempen er ikke nødvendigvis lett å 

måle. I sosiodemografisk kapitel finner vi heller ingen beviselig selvstendig sammenheng mellom 

elevenes læringsresultater og behov for spesialundervisning og høy mobilitet i skolekretsen. 

Samtidig ser vi at det er et lite antall skoler med så høy gjennomtrekk at det nødvendigvis vil skape 

utfordringer. 
Deloitte anbefaler derfor under tvil å ikke inkludere en særskilt kompensasjon for mobilitet i tillegg 

til den sosiodemografiske modellen. 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Utdanningsforbundet Oslo støtter Deloitte i betraktningen om at for de mest berørte skolene er 

opptaket til førsteklasse svært uforutsigbart og en betydelig planleggingsutfordring.  

 

Fra forrige rapport fra 2013/14 støtter vi skolelederne som i denne evalueringen sier at høy 

mobilitet i elevmassen skaper en vanskelig uforutsigbarhet for skolen med tanke på 

budsjettering. Utdanningsforbundet Oslo har også snakket med skoleledere som mener at selv 

lav mobilitet skaper uforutsigbarhet i planleggingen av et nytt skoleår, noe som gjør det 

vanskelig å planlegge da man ikke vet om man får elever til en ekstra klasse eller ikke. 

Deloitte skriver i rapporten fra 2017 at det ikke er vanlig å endre gruppeinndelingen (opprette 

flere klasser) på grunn av elever som kommer etter elevtellingen. Men vi vil hevde at dersom 

man må opprette en ekstra klasse, må dette kompenseres for med en bufferløsning der man får 

tilført ekstra midler til å drive pedagogisk forsvarlig. 

 

Deloitte skriver i evalueringen fra både 2013/14 og 2017 at det er flere skoler som har 

opplevd at kun halvparten av 5-åringene startet på skolen. Deloitte skriver videre at for de 

mest berørte skolene er opptaket til førsteklasse en betydelig planleggingsutfordring. Men så 

skriver de at det er vanskelig å skulle kompensere for denne typen utfordringer i en modell. 

Utdanningsforbundet Oslo reagerer på denne konklusjonen. Slik vi leser grafen på s. 51 fra 

rapporten fra 2013/2014 gjaldt dette den gang 58 skoler. Dette er et stort antall.  

 



Utdanningsforbundet Oslo mener at systemet her viser en betydelig svikt som skaper en stor 

uforutsigbarhet for mange skoler. Dette går på tvers av bystyrets intensjon med 

ressursfordelingsmodellen. Et sentralt poeng i denne modellen har hele tiden vært 

forutsigbarhet. Utdanningsforbundet Oslo mener man kan kompensere for elevtallsendring 

ved å legge inn en buffer for skoler som har innskrevet og planlagt drift etter innskriving, men 

som opplever store endringer ved skolestart. 

 

Driften av et skoleår planlegges om våren. Da ansettes lærere og timeplaner legges. En rektor 

som ikke har høstens personale på plass i god tid før sommerferien, skaper en svært usikker 

situasjon på egen skole og legger et dårlig grunnlag for det faglige arbeidet som skal starte i 

august. Skoler som opplever at 5-10 færre elever starter i august enn hva som ble skrevet inn, 

har plutselig betydelig mindre penger å drive skole for. For mange skoler kan det være snakk 

om midler tilsvarende en lærerstilling. Det må kunne lages ordninger som sikrer skolene mot 

denne uforutsigbarheten. 

 
 

1c Gruppestørrelse 

Bystyrets vedtak; 

Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter: 

c) Tiltak for skoler som har utfordringer med stor mobilitet i elevmassen, inkludert en mulig 
modell der en andel fordeles etter andel elever og en etter gruppestørrelse 

 

Tildeling basert på gruppestørrelse er omhandlet i rapportens kapitel 12 og Deloittes anbefaling 

fremkommer på s 85: 

Vi tror ikke det er hensiktsmessig å endre ressursfordelingsmodellen slik at den reflekterer skolenes behov 
for et antall grupper. Argumentet for en slik omlegging er at antallet grupper mer presist forklarer 

skolenes ressursbehov enn antallet elever. Problemene er imidlertid svært fundamentale. 

•Det er på ingen måte opplagt hvor mange grupper en skole bør opprette; svaret avhenger av 
hvordan lokalene er utformet, hvor erfarne lærere som skolen har klart å rekruttere, innslaget av 

skolesvake eller skolesterke elever, skolens evne til å etablere team som sammen leverer 

undervisning, osv. Når gruppeinndelingen ikke er objektiv, lar den seg vanskelig benytte i en 
ressursfordelingsmodell. 

•I forlengelsen av punktet over: Dersom man skulle introdusere finansiering basert på 

standardiserte grupper, ville man kunne komme i skade for å ødelegge en del gode prinsipper i 
moderne pedagogikk som ikke automatisk legger til grunn at undervisningen skal skje innenfor 

rammene av en permanent klasse. 

•Dersom man bygger en modell ut fra en forutsetning om at gruppene aldri skal bli for store – for 

eksempel tilføre ekstra ressurser når elevtallet passerer en grense på 28 elever – da vil skolene få 

en større planleggingsutfordring enn i dag – tildelingene kan gå opp og ned med flere millioner 

hvis noe få elever bytter skole. 

•Elevsatsen, som utgjør en betydelig del av midlene som tilføres skolene, gir en belønning for å 

finne plass til hver ekstra elev. Denne mekanismen er en medvirkende årsak til at det har latt seg 
gjøre for Osloskolen å takle en svært rask vekst i antall elever – og samtidig satse hardt på 

språkopplæring og tiltak i områder med vanskelige levekår. Det er potensielt kostbart å innføre 

finansiering som gir uttelling for ikke å finne plass til ekstra elever. 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Vi må begynne med å si at vi er uenige i at det er vanskelig å finne ut av antallet grupper på 

en skole. Vi oppfatter at i denne sammenhengen er grupper det samme som klasser. 

Skolebehovsplanen opererer med begrepet klasser, når nye skoler bygges defineres størrelsen 

etter hvor mange klasser det skal være plass til på hvert trinn, m.m. Hvis den enkelte skole ble 

bedt om å rapportere inn antall klasser de har på hvert trinn, er vi ikke i tvil om at dette lar seg 

gjøre enkelt. Figur 50 (s. 82) oppfatter vi som en forvansking av informasjon som er enkelt 

tilgjengelig. Selv om tallene ikke lar seg hente ut automatisk av dagens 



rapporteringssystemer, kan ikke vi forstå at det verken skal være komplisert å finne tallene 

eller å innlemme innrapportering av dem i dagens rapporteringssystemer. 

 

Vi mener det må skilles mellom den klassestørrelsen som grunnfinansieringen tillater og den 

gjennomsnittlige gruppestørrelsen som kommer fram når man deler alle elevtimer på alle 

lærertimer. Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen er et resultat av allerede tildelte midler 

med ulike tillegg, vi mener det er elevtallet på hvert trinn som må være utgangspunktet for å 

si noe om klassestørrelse. Alle skoler vil alltid, som et minimum, trenge minst en lærer til 

hver klasse, på hvert trinn i alle undervisningstimer. Dette er en størrelse det er mulig å 

tallfeste basert på elevtall og rammetimetall pr. trinn. 

 

Deloitte viser tydelig i rapporten at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen (gruppestørrelse 1 

og 2) er lavere der skolene har tilgang på mer ressurser. Dette er helt logisk, og viser det 

sentrale poenget vi er opptatt av å få fram – at det er antall lærere, ikke antall elever som er 

kostnadsdrivende. 

 

I rapporten problematiseres det at hvis skolene får tilført midler etter antall grupper vil 

gruppestørrelsen synke (s. 79). Dette er vi enige i at vil være en naturlig konsekvens, da vi ser 

at flere skoler i dag har faste undervisningsgrupper med uforsvarlig høyt antall elever. Både 

på barnetrinn og ungdomstrinn overstiges det tidligere klassedelingstallet på henholdsvis 28 

og 30 elever. Og den opprinnelige normen om to pedagoger i alle timer på første trinn når 

klassestørrelsen overstiger 18 elever, er ikke i nærheten av å bli gjennomført på noen skoler. 

 

Selv om vi mener at gruppestørrelsen vil synke noe, og at dette vil være ønskelig ut fra 

pedagogiske hensyn, ser vi ikke for oss en nedgang i gruppestørrelse som det Deloitte antyder 

i sin rapport (s. 79). Regnestykket som presenteres er: «Hvis det ble en elev mindre i hver 

ordinær gruppe ville gruppestørrelsen synke til 19,5 (som fortsatt er høyere enn alle andre 

storkommune bortsett fra Drammen), så ville byen trenge 6-7 ekstra skoler, 250 nye lærere og 

kanskje 200 millioner ekstra i lønnskostnader.» Dette er et regnestykke som legger til grunn at 

elevtallet er for høyt i alle klasser på alle skoler. Det blir ikke gitt noen begrunnelse for 

hvorfor dette regnestykket er relevant, eller hvorfor dette skal være et sannsynlig scenario. Vi 

har vanskelig å se det logiske grunnlaget for dette regnestykket som eksempel i denne 

sammenhengen. 

 

Vi deler ikke Deloitte sitt syn på at ”ressursfordelingsmodellen gjør det mulig å finne plass” 

til flere elever i hver klasse. Vår oppfatning er at ressursfordelingsmodellen fører til at elevene 

får opplæring i uforsvarlig store klasser fordi skolene ikke har noe annet valg enn å ta inn 

flere elever hvis de skal sikre skolen et forsvarlig økonomisk grunnlag. En finansiering basert 

helt eller delvis på grupper vil bidra til en lavere og forsvarlig klassestørrelse. 

 

Vi føler behov for å nevne at vi oppfatter regneeksempelet på s. 80 som lite relevant for 

diskusjonen om finansiering basert på gruppestørrelse. Vi kjenner ikke til noen skoler om 

opererer med fem klasser når det er 75 elever på trinnet, vi ser heller ikke at fem klasser for 

100 elever beskriver en virkelighet våre medlemmer rapporterer om. Derimot får vi stadige 

tilbakemeldinger om klasser som har 28, 29 og til og med 30 elever på barnetrinnet. Dette er 

en problemstilling vi ikke oppfatter at blir tatt opp i rapporten. 

 

For øvrig vil vi trekke fram at også i dette kapitlet brukes det formuleringer som får oss til å 

tvile på det faglige grunnlaget for rapporten. På s. 78 står det: ”I hovedsak tror vi skolene 

forsøker å gjøre det som er til beste for barns læring uavhengig av om det følger med betaling 



eller ikke.”. Vi har vanskelig for å se hva som er Deloittes hensikt bak å legge inn ubegrunnet 

mistenkeliggjøring som dette, men vi vil påpeke at vi opplever det som mistillit mot 

skoleledere og lærere i Oslo. Vårt utgangspunkt er at skolene hele tiden forsøker å gjøre det 

som er til beste for barns læring. Om skolene har materielle, økonomiske og faglige ressurser 

som gjør at de lykkes er en annen sak, men vi tviler ikke på intensjonene.  
 

1d Kompensasjon for seniortiltak 

Bystyrets vedtak; 

Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter: 
d) Hvordan skolene kan kompenseres for seniortiltak, inkludert seniorenes undervisningsnedslag. 

 

Kompensasjon for seniortiltak er omhandlet i rapportens kapitel 9 og Deloittes anbefaling fremkommer på 

s 69 

Samlet vurdering 
Argumentet for å kompensere skolenes kostnader til seniortiltak bygger dels på et ønske om å gjøre 

eldre lærere attraktive i arbeidssammenheng, dels på behovet for ikke å svekke undervisningen på 

skoler der mye ressurser er bundet opp til lønn. Når de fleste skoleledere mener at eldre 
arbeidstakere er en stor ressurs for skolen og at andre aldersgrupper er minst like 

kostnadskrevende, svekkes argumentet for en kompensasjonsordning. 
For de fleste skoler ville en kompensasjonsordning gitt ganske marginale utslag samtidig som det 

ville gjøre modellen mer kompleks. 

Deloitte anbefaler derfor ikke å kompensere skolene særskilt for kostnader knyttet til seniortiltak. 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Utdanningsforbundet Oslo mener en modell som skal være rettferdig, objektiv, kjent, enkel og 

etterprøvbar må ta høyde for tariffestede utgifter, slik alle utgiftene til de forskjellige 

seniorutgiftene er. Det er lett å identifisere seniorer, det er et objektivt kriterium – alle over 55 

oppfyller seniorkriteriet, det vil være kjent for alle skoler at dette er et kriterium, det vil være 

enkelt å kompensere for ved å ta utgangspunkt i innrapporteringer fra skolene samt vil være 

lett å etterprøve.  

 

Dersom skolene får tildelt midler som kompenserer for seniortiltakene, vil enda flere seniorer 

oppleve reell lettelse gjennom at de får mulighet til å bruke nedslagstiden til for- og 

etterarbeid eller faglig oppdatering, i stedet for å bli satt til oppgaver som oppleves som en 

merbelastning.  

 

Deloitte anfører at ”Den tiden seniorer ikke underviser, bør normalt også komme skolen til 

gode” (s. 65), dette begrunnes med at dette er arbeidstid. Vi viser i den sammenheng til 

Dokument 25, pkt 3.3.7.3: ”Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og 

forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon.”. Ved å redusere 

undervisningsmengden, får eldre lærere mulighet til å kunne redusere arbeidshastigheten noe, 

og reduserer mengden stress i hverdagen. Dette kommer skolen til gode gjennom fortsatt godt 

forberedt undervisning, at eldre lærere står lengre i jobb og at skolene dermed får bedre 

tilgang på erfarne lærere. 

For skolene «koster» seniorlærertimer mer siden hver lærer har mindre undervisning. Det kan 

ikke være den enkelte skoles oppgave å bekoste dette, da seniorene ikke er jevnt fordelt på 

skolene. Det er Utdanningsetaten som helhet som må ha ansvaret for gjennomføring av 

kommunens seniorpolitikk. 

 



Deloitte legger mye vekt på at erfarne lærere ikke krever tett oppfølging og at deres erfaring 

og kompetanse er en viktig ressurs på den enkelte skole. Dette er vi helt enige i, men vi vil 

fortsatt påpeke at selv ikke erfarne lærere kan undervise mer enn en klasse av gangen. 

 

En viktig forutsetning for at vi skal kunne gjennomføre gode seniorpolitiske tiltak i 

Osloskolen, er at lærerne kan bruke nedslaget i undervisning til å være en ressurs for 

kollegaene sin og oppleve en lettelse i det daglige arbeidet.  

 

Vedlegg 16.1 (s. 104) viser eksempler på ressursfordelingsmodeller i andre store kommuner. 

Her er det ikke ført opp om andre kommuner kompenserer skolene for kostnader knyttet til 

tariffestede seniortiltak. Det hadde vært interessant å se en slik oversikt. 
 

 

2 Andre forhold - Kompensasjon for reelle lønnsutgifter 
Byrådet bes sørge for at de forhold bystyret og komiteen har pekt på ses i sammenheng når 

ressursfordelingsmodellen utredes ytterligere. Videre utredninger må inkludere, men ikke nødvendigvis 
avgrenses til, de forhold komiteen og bystyret har gitt konkrete bestillinger på. 

 

Kompensasjon for reelle lønnsutgifter er omhandlet i rapportens kapitel 10 og Deloittes anbefaling 

fremkommer på s 75 

Samlet vurdering: 
Et prinsipp bak ressursfordelingsmodellen er at den skal fremstå som rettferdig. Dersom man 

ønsker å kompensere skoler med en høy gjennomsnittlig lærerlønn, er man avhengig av å hente 

midler fra skolene med lav gjennomsnittlig lærerlønn når rammen er fast. Dette vil kunne bidra til 
å reprodusere og forsterke ulikheter mellom skoler; skoler som i dag har mulighet til å lønne 

lærerne sine godt, vil ha større mulighetsrom for dette med en ny modell. 

Dessuten, det å kompensere for gjennomsnittlig lønnsnivå ved skolene vil gjøre modellen mer 
komplisert og vanskeligere å etterprøve. 

Deloitte anbefaler derfor ikke å kompensere særskilt for den enkeltes skole lønnsnivå. 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Vi oppfatter at de viktigste argumentene Deloitte anfører for å ikke kompensere skolene for 

de reelle lønnsutgiftene, handler om at dette vil bli for dyrt, og at de har blitt bedt om å se på 

endringer av ressursfordelingsmodellen innenfor dagens økonomiske rammer. 

 

Vedlegg 16.1 (s. 104) viser at Bergen kommune har en finansiering av sine grunnskoler som 

blant annet baserer seg på uttrekk fra lønnssystemet. Det ville vært interessant om dette hadde 

vært drøftet og vurdert i rapporten. 

 

I Deloittes anbefaling heter det at ”skoler som i dag har mulighet til å lønne lærerne sine 

godt, vil ha større mulighetsrom for dette med en ny modell”. Vi ser ikke logikken bak dette 

utsagnet. Ingen skoler har frihet til å lønne sine lærere ”bedre” enn andre, lønn for lærere er et 

tariffspørsmål. De totale lønnsutgiftene for lærere i Osloskolen endres ikke om noen av 

lærerne bytter arbeidssted seg imellom.  

 

Et system som kompenserer skolene for de faktiske lønnsutgiftene vil kunne bidra til å sikre at 

skolene kan ”kjøpe seg” et likt antall elevtimer. Vi oppfatter dette som mer rettferdig enn 

dagens system hvor skoler med stor andel av høytlønnede lærere (16 års ansiennitet eller mer) 

ender opp med færre lærertimer enn skoler med lærer med kortere ansiennitet. Som det er 

nevnt tidligere, er det mange fordeler med erfarne lærere, men de kan fortsatt ikke undervise 

to klasser samtidig. 
 

2 Andre forhold - Kompensasjon for læreres kompetansebehov 



Byrådet bes sørge for at de forhold bystyret og komiteen har pekt på ses i sammenheng når 

ressursfordelingsmodellen utredes ytterligere. Videre utredninger må inkludere, men ikke nødvendigvis 

avgrenses til, de forhold komiteen og bystyret har gitt konkrete bestillinger på. 
 

Kompensasjon for læreres kompetansebehov er omhandlet i rapportens kapitel 11 og Deloittes anbefaling 

fremkommer på s 77: 

 

Samlet vurdering: 
Per i dag finnes det ikke gode måter å ta høyde for etterutdanningsbehov i 

ressursfordelingsmodellen. Vi tror det vil være enklere, og langt mer presist, å fortsette dagens 

ordning med «etterutdanningsstipender» som gir berørte lærere et incentiv til å ta utdanning og 

som dekker skolenes kostnader under fravær. 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Vi deler Deloittes oppfatning om at det ikke vil være hensiktsmessig å finansiere omfattende 

etter- og videreutdanning gjennom ressursfordelingsmodellen. Vi mener det er hensiktsmessig 

at finansieres gjennom egne ordninger av samme type som er i bruk i dag. 

 

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at det finnes flere behov for kompetanseheving enn 

systematisk og omfattende etter- og videreutdanning. Både dagskurs for enkeltlærere og 

fellesskolering for hele personalet på plandager m.m., er en viktig del av det pedagogiske 

utviklingsarbeidet på skolene.  

 

Vi er kjent med at mange skoler med trang økonomi i liten grad har mulighet til å la sine 

lærere gå på dagskurs som har deltakeravgift. På mange skoler er det en forutsetning for at 

lærere skal kunne delta på kurs, at det ikke blir satt inn vikar. Vi tror ikke dette problemet kan 

løses gjennom ressursfordelingsmodellen, men vi nevner det for å vise at det er en knapphet 

på økonomiske ressurser i Osloskolene, og at dette gir seg utslag på mange felt. 

 
 

2 Andre forhold - Størrelsen på elevsatsen 
Byrådet bes sørge for at de forhold bystyret og komiteen har pekt på ses i sammenheng når 

ressursfordelingsmodellen utredes ytterligere. Videre utredninger må inkludere, men ikke nødvendigvis 

avgrenses til, de forhold komiteen og bystyret har gitt konkrete bestillinger på. 
 

Størrelsen på elevsatsen er omhandlet i rapportens kapitel 13 og Deloittes anbefaling fremkommer på 

sidene 89 og 92: 

Bærebjelken i ressursfordelingsmodellen er elevsatsen, og i ressursfordelingssammenheng er det et 

mantra at pengene følger eleven. Bildet er bare delvis riktig; i realiteten er det ca. 30 prosent av 

midlene som fordeles til den enkelte skole som er basert på elevtall (hvis vi tar hensyn til 

bygningsrelaterte kostnader og ressursbruk til undervisningsformål som ikke fordeles gjennom 
ressursfordelingsmodellen). 

Basert på en sammenligning med andre store kommuner og byer i Norge, vil vi mene at elevsatsen 

bare så vidt er i stand til å dekke kostnadene på skoler uten spesielle problemer, og at en rekke av 
Oslos skoler antagelig drives rimeligst i Norge eller svært nær det absolutt rimeligste nivået for en 

offentlig skole. Det kan meget vel være at mange områder fortjener ekstra satsinger, men midlene til 

slike satsinger bør skje på bekostning av en annen satsing og ikke hentes fra elevsatsen. 
Deloitte anbefaler å beholde dagens innretning på elevsatsen som baserer seg på antall elever på 

skolen, men påpeker at finansieringen er på kanten til uforsvarlig for de skolene som ikke har særlige 
utfordringer, og derfor får lite av midler gjennom de andre elementene i ressursfordelingsmodellen 

beskrevet nedenfor). 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Vi undres over at Deloitte velger å legge inn bygningsrelaterte kostnader når de skal si noe 

om hvor stor andel av skolenes midler som fordeles gjennom elevsatsen. Dette gjøres ikke i 



noen andre sammenhenger i rapporten. De bygningsrelaterte kostandene har ingen, eller 

marginal effekt, på de undervisningsrelaterte kostnadene. Ser vi bort fra bygningsrelaterte 

kostnader, er det rundt 55% av midlene som blir fordelt gjennom elevsatsen (basert på tallene 

i figur 55, s. 88). 

 

Vi merker oss at hovedbegrunnelsen for at Deloitte anbefaler å ikke endre elevsatsen, er at 

skoler som i all hovedsak baserer sin drift på elevsatsen, har en finansiering som ”er på 

kanten til uforsvarlig” (s. 89). Vi merker oss også formuleringen ”Det kan meget vel være at 

mange områder fortjener ekstra satsinger, men midlene til slike satsinger bør skje på 

bekostning av en annen satsing og ikke hentes fra elevsatsen.”. 

 

Vi ser at Deloitte bruker uttrykket ”driver rimelig” om mange av skolene i Oslo. Vi vil heller 

kalle det en systematisk underfinansiering. Denne rapporten har måttet forholde seg til at alle 

mulige endringer måtte være innenfor dagens økonomiske ramme. Når konklusjonen er at 

man anbefaler å ikke flytte penger, fordi da vil det bli for lite igjen, er det en sterk indikasjon 

på at det ikke er nok penger i utgangspunktet. 
 

 

3. Ressurser til særskilt språkopplæring 

Basert på resultatene av Kommunerevisjonens undersøkelse og resultatene fra Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus nasjonale tilsyn av ressursene til språklige minoriteter gjøres det en vurdering 
av om omfang og fordeling av disse ressursene i ressursfordelingsmodellen bør endres. Denne 

vurderingen legges fram for bystyret. 

 

Særskilt språkopplæring er behandlet i rapportens kapittel 7 og Deloittes anbefaling fremkommer på s 93: 

Deloitte anbefaling en ny tildeling basert seg på en fast sats per minoritetselev ved skolen 

Utdanningsforbundet Oslos kommentarer: 

Vi vil begynne våre kommentarer til dette punktet med å påpeke det svake faglige 

fundamentet som ligger til grunn for vurderingene som er gjort. Så langt vi kan se er det 

utelukkende blitt brukt ulike statistiske metoder for å sammenligne datasett og finne 

korrelasjoner mellom disse.  

 

Vi savner både definisjoner av begreper og kilder som grunnlag for de faglige vurderingene 

Deloitte gjør. Blant annet blir det ikke gitt uttrykk for hvilke språklige ferdigheter som 

kjennetegner en minoritetsspråklig elev eller noen objektive kriterier som definerer hva som 

gjør at en elev har behov for forsterket norskopplæring. Deloitte bruker resultatene på 

nasjonale prøver i lesing på 5. trinn som viktigste indikator på hvor stort behovet er for 

forsterket norskopplæring på en skole. Leseprøven er en test for ett trinn og det er i hovedsak 

en test av reseptive, ikke produktive ferdigheter. Vi kan ikke se at det oppgis noen kilder som 

gir et faglig belegg for at dette er en riktig indikator, selv om Deloitte kan vise til en statistisk 

korrelasjon. Statistiske korrelasjoner kan som kjent være tilfeldig. 

 

Vi vil minne om at det er store variasjoner i de enkelte elevenes behov, og det er derfor 

rettighetene elevene har gjennom §2-8 ivaretas gjennom enkeltvedtak basert på kompetente 

faglige vurderinger, og ikke statistisk gjennomsnittsberegninger. Vedtak etter §2-8 fattes etter 

kartlegging og testing av den enkelte elev, og det ville vært interessant om rapporten viste til 

hvilke kartleggingsverktøy som brukes på de ulike skolene og tydeliggjorde det faglige 

grunnlaget for vedtakene. 

 

Vi reagerer på at Deloitte gjentatte ganger sår tvil om det pedagogiske personalet sin evne til å 

gjøre objektive faglige vurderinger. Vi ser dette bant annet på s. 44, pkt. 7.2.3: «Dette er en 



påminnelse om at §2-8-vedtak innebærer et element av skjønn, og at å tildele midler basert på 

et slikt vedtak kan bryte med prinsippet om objektivitet i modellen», og på s. 45: «Både det å 

treffe vedtak og det å oppheve vedtak uten sideblikk til økonomi krever godt skjønn og god 

integritet.» 

 

Det er også tydelige faglige svakheter i flere av utsagnene fra Deloitte, som dette: 

«Utgangspunktet er altså at omtrent en av tre ikke har norsk som noe naturlig eller 

selvfølgelig førstevalg ved skolestart» (s.37). Denne konklusjonen er utledet av at 24% av 

elevene er norskfødte av utenlandske foreldre og rundt 10% er ikke norskfødte. Vi vet at for 

mange av disse barna er norsk et selvfølgelig førstevalg i hverdagen. Mange av disse barna 

trenger også forsterket norskopplæring, men den andelen kan ikke utledes av den 

informasjonen Deloitte tar utgangspunkt i. 

Når det gjelder Deloittes konklusjoner i rapporten, ser disse ut til å være basert på skjønn, 

ikke faglighet: «En liten gruppe skoler har i dag en vedtakspraksis som ikke står i forhold til 

skolenes observerte leseutfordringer. Noen av disse vil få en betydelig redusert språktildeling. 

Omfordelingen skjer til skoler som etter vårt skjønn har like store behov, men en mer 

konservativ politikk knyttet til vedtak.» (vår utheving). 

 

Deloitte legger sier sin samlede vurdering (s. 54): «Videre forslår Deloitte at tildelingen 

baserer seg på en fast sats per minoritetselev ved skolen. Ved å innføre en fast sats går man 

vekk fra dagens terskelmodell, som er vanskelig å forstå og som i liten grad reflekteres 

skolens kostnader.». Vi kan ikke se at Deloitte har et grunnlag for å konkludere når det gjelder 

hva som reflekterer skolenes kostnader, de angir snarere argumenter for det motsatte. 

 

På side 39 i rapporten står det: «Er den tildelingen som skolene mottar tilstrekkelig til å dekke 

kostandene med en minoritetsspråklig elev uten tilstrekkelig norskkunnskap til å følge ordinær 

undervisning? I praksis er det spørsmålet umulig å besvare presist.» Deretter angir Deloitte 

tre grunner til at spørsmålet er vanskelig å besvare. 

 

Vi ønsker å legge fram en fjerde årsak til at dette spørsmålet er vanskelig å besvare. Vi vet at 

mange skoler i dag driver på, eller under, et økonomisk minimumsnivå når det gjelder 

forsvarlighet (figur 57, s. 57). Om man undersøker hvor mye penger som brukes på den 

enkelte skole på forsterket norskopplæring, kan man i mange tilfeller få fram faktiske tall. Vi 

oppfatter imidlertid ikke disse tallene som et uttrykk for en antatt ideell kostnad, men et 

uttrykk for tilgjengelige midler. Skolene bruker de pengene de har mulighet til å bruke på 

forsterket norskopplæring, men mange skoler ser at behovet er større enn hva de har mulighet 

til å dekke. 

 

Vi ser ikke at det finnes noe som helst informasjon i datagrunnlaget Deloitte har brukt som gir 

grunnlag for å si noe om de faktiske kostnadene ved å gi elever med §2-8-vedtak et forsvarlig 

og faglig godt opplæringstilbud. 

 

På et område er vi helt enige med Deloitte, og det er at dette er et komplekst felt hvor det er 

vanskelig å trekke entydige konklusjoner basert på de datasettene som er blitt brukt i 

rapporten.  

 

Vi anerkjenner at det er noe ulik praksis og variasjoner i de faglige vurderingene som ligger 

til grunn for §2-8-vedtakene rundt om på skolene. Dette baserer vi imidlertid ikke på tall eller 

dokumentasjon som kommer fram i rapporten, men på tilbakemeldinger fra våre medlemmer 

som jobber med denne elevgruppa. Noe av det som ser ut til å påvirke læreres vurdering av 



elevers behov for vedtak etter §2-8, er hvordan språkmiljøet på skolen er, hvilken erfaring 

læreren har med å undervise elever fra språklige minoriteter og hvor omfattende kunnskap 

man har om elevens faglige nivå for øvrig. Dette må ses på som antagelser fra vår side, dette 

er et fagfelt som kunne hatt godt av mer forskning og mer oppmerksomhet. 

 

Utdanningsforbundet Oslo mener at utfordringer knyttet til noe ulik vurderingspraksis, er noe 

som må løses gjennom å utvikle felles vurderingsmetoder og å sørge for kompetanseutvikling 

for lærere sånn at flere har den nødvendige kompetansen til å gjøre best mulig vurderinger. 

 

Vår konklusjon er at midler til opplæring etter §2-8-vedtak fortsatt må tildeles med bakgrunn i 

de faglig begrunnede enkeltvedtakene, og at dette vil være den beste måten å sikre disse 

elevenes rett til opplæring på. 
 

4. Annet 

Vi ønsker å komme med noen samlede kommentarer knyttet til Deloittes rapport om 

ressursfordelingsmodellen. 

 

Utdanningsforbundet Oslo noterer seg at på flere områder som har blitt drøftet, har det blitt 

anbefalt å ikke gjøre endringer, og det har gjentatt ganger har blitt brukt som argument at en 

endring vil føre til økte kostnader. Siden økte kostnader ikke har vært aktuelt, ville en endring 

bety at penger måtte tilføres fra en annen del av modellen, og dette vil føre til at det blir for 

lite penger igjen der hvor pengene hentes.  

 

Utdanningsforbundet Oslo mener at Deloittes rapport viser at det er et tydelig behov for å øke 

grunnfinansieringen av grunnskolene i Oslo, og at dette må gjøres ved å tilføre friske midler. 

Det er også helt tydelig at det er nødvending med en økning av ressursene som går til elever 

med et helhetlig behov for spesialundervisning som i dag omfattes av ordningen med særskilt 

elevpris. 

 

Vi vil også peke på at flere av skolene som vil miste mye ressurser hvis de sosiodemografiske 

kriteriene blir endret, er de samme skolene som vil miste mye penger hvis Deloittes 

anbefalinger om å endre tildeling til særskilt språkopplæring blir endret. Vahl og Mortensrud 

skiller seg ut i særklasse, begge skolene vil miste over 3 millioner av driftsbudsjettet sitt, Vahl 

nærmere 4 millioner (tilsvarende 15% av de totale inntektene). Disse, og flere skoler som 

rammes hardt av de foreslåtte endringene, er skoler som nettopp har en stor andel 

minoritetsspråklige elever, som har stor mobilitet og som på andre måter står overfor større 

utfordringer enn en gjennomsnittlig Osloskole. Vi kan ikke se at det på noen måte er en god 

ide å tappe disse skolene for ressurser. 

 

Det er også verdt å nevne at vi ser en tydelig omfordeling av midler fra barneskoler til 

ungdomsskoler. Dette er litt paradoksalt, i og med at ved den forrige justeringen av 

ressursfordelingsmodellen ble penger omfordelt fra ungdomsskolene til barneskolene. Av de 

26 skolene som bare har ungdomstrinn, er det 12 som vil få tilført 0,8 millioner eller mer. 

Bare én av skolene vil få et minus, og det er på rundt 150 000 kr. Vi opplever ikke at dette har 

vært intensjonen bak endringene, men det er en helt tydelig konsekvens av endringene som 

anbefales. Utdanningsforbundet Oslo mener dette er nok et argument for at ressurssituasjonen 

i Osloskolen ikke kan løses med et nullsumspill – det må tilføres friske midler. 

 

Avslutningsvis ønsker Utdanningsforbundet Oslo å peke på at vi reagerer på flere 

ubegrunnede påstander som blir framsatt gjennom rapporten. Vi har vist til eksempler på slike 



påstander under de enkelte kapitlene. I rapporten blir det gjentatte ganger sådd tvil om 

skoleledere, lærere og PP-tjenestens kompetanse og integritet.  

 

Vi oppfatter også at andre deler av rapporten har påstander som framstilles som faglige 

vurderinger, men de er ikke underbygd med dokumentasjon og framstår i stor grad som løse 

antagelser uten grunnlag i hverken datasettene som er grunnlag for rapporten eller annen 

faglitteratur. Dette har vi også gitt eksempler på under de enkelte kapitlene. 

 

Utdanningsforbundet Oslo reagerer på at en rapport som omfatter et så viktig område som 

ressursfordelingen til grunnskolene, og som har vært under utarbeidelse i halvannet år, kan ha 

en så påfallende mangel på faglighet på viktige områder. Vi håper at UDE som oppdragsgiver 

vil ta opp dette direkte med Deloitte. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

• Aina Skjefstad Andersen                                                           

• Utdanningsforbundet Oslo          

• Leder             

 


