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NY BUDSJETTILDELINGSMODELL FOR GRUNNSKOLENE

Behandling:
Trond Garnes (KrF) foreslo tillegg til pkt 6:
Bystyret ber rådmannen kartlegge den faktiske bruken av, og behovet for, ressurser ……..
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:
Alternativt pkt.4:
Bystyret opprettholder egen administrativ ressurs knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning.
Nytt pkt.7:
Bystyret ber om at rådmannen høsten 2008 utarbeider et forslag til ny budsjettildelingsmodell som tar
utgangspunkt i behov ikke tildeling pr.elev.
Votering:
Innstillingen pkt 1, 2 og 3 første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 andre avsnitt ble vedtatt mot 27 stemmer (17H, 10FrP).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 4 og Alseths forslag ble innstillingen vedtatt mot 2
stemmer (2RV) avgitt for Alseths forslag.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 6 ble enstemmig vedtatt.
Garnes’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Alseths forslag pkt 7 fikk 2 stemmer (2RV) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å videreføre dagens budsjettfordelingsmodell med følgende endringer som gjøres
gjeldende fra 01.08. 2008:
1.
Tildeling til små skoler:
Minimumstildeling til en - parallelle skoler endres fra 20 til 18 elever pr trinn. Dette utgjør i
underkant av 2 mill pr år som omdisponeres til alle skoler til pedagogisk grunnressurs.
2.
Inventar og utstyr:
Nye og rehabiliterte skoler får en mindre andel av inventar- og utstyrsbudsjettet enn andre
skoler. Nye og nyrehabiliterte skoler trekkes kr.250 pr n-elev i tildelingen til inventar/utstyr de
første 5 årene. Innflyttingstidspunktet legges til grunn.
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3.

4.

5.
6.

Sosioøkonomiske midler:
Grensen på hvilke skoler som får tildelt sosioøkonomiske midler settes til de skoler hvor
prosentvis andel av beregnede sosioøkonomisk midler er større enn prosentvis andel elever
ved den enkelte skole.
Bystyret ber rådmannen jobbe videre, sammen med forskningsmiljøer og skoler, med å
videreutvikle en budsjettildelingsmodell hvor sosioøkonomiske midler fordeles til alle skoler.
Bystyret ønsker at det legges særlig vekt på tildelingskriterier, økonomiske størrelse på
ressursene til fordeling og krav til bruk av eventuelt økte ressurser.
Administrative ressurser
Administrative ressurser knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning og til særskilt
norskundervisning for minoritetsspråklige elever fjernes. Disse ressursene omdisponeres til
økning av generell pedagogisk ressurs.
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak hvor relevante parter er hørt, med hensyn
til behov for eventuelt styrking av ledelsesressursen.
Bystyret ber rådmannen kartlegge den faktiske bruken av, og behovet for, ressurser til de med
størst behov, og komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettbehandlingen (jmf. 3 avsnitt
side 9 i saksframstillingen).

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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