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Kampen for et gratis og 
likt skoletilbud for barn og 
ungdom er over 100 år 
gammel. 

Skolen er en av de viktigs
te miljøskapende faktorer 
i bydelene. Skolen er ar
beidsplass for barn og 
ungdom i 12 år. Hvis sko
lebudsjettet og skolebruk
splanen går gjennom, vil 
det ødelegge mye av det 
skoletilbudet det har tatt 
generasjoner 
opp. 

å bygge 

SKOLEBRUKSPLANEN: SPAREPLAN 
IKKE SKOLEPLAN 

-
Oslo kommune bygger Skolebrukspla
nen på IKO-rapporten (et rasjonalise
ringsfirma som har lagt fram omfattende 
innsparingsforslag for kommunen). Kon
klusjonen her er inndraging av 220 klas
ser og nedlegging av 10 - 15 skoler. Da 

vil kommunen «tjene » 92 mill. kroner år
lig . 
Skolebruksplanen betyr oppfylling 
av klassene til 30 elever.I august 1980 
vedtok bystyret en investeringsplan på 
420 mill. kroner . Dette var helt nød-

vendig utbygging . Nå er det redusert til 
127 mill. kroner . Resultat : nye boområ
der får ikke skolebehovene dekket. Poli 
tikerne planlegger med åpne øyne til
stander som ved Stovner-innflyttingen. 

Oslo kommune har kastet alle pedagogiske og sosiale vurde
ringer overbord. De teller hoder og finner stadig flere finurlige 

AKP(m-1) avviser derfor Skolebrukspla-nen. Vi er for utnyttelse 
av skolene når det blir ledige rom . Men denne utnyttelsen må 
ha som målsetting å bedre skolesituasjonen og styrke miljøet i 
bydelene . 

metoder for innsparing . · 
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AVVIS ARG UMENTE E 
«MÅn DET SPARES I SKOLEN? 

Nei. Norge er i dag et av de rikeste land i 
verden . Statens overskudd var 1980 på 
15,2 milliarder kroner . Statens netto
gjeld til utlandet var på 4,2 mill iarder i ju
ni 1981. Få eller ingen andre land kan 
oppvise tilsvarende tall. 

SKOLEN - STATENS ANSVAR 

Statskassa er bokstavlig talt full av pen
ger . Samtidig skal barn, ungdom og læ
rere være med og «spare» ved å godta 
drastisk forverret lære- og arbeidssitua
sjon. Dette viser hvor kynisk kapitalen 
er. Investeringer for maksimal profitt er 
målet. Derfor reduseres standarden i 
grunnskolen alvorlig , til fordel for inves
teringer særlig i Nordsjøen. Økt stats-

tilsskudd til driften a Oslo-skolen har 
vært et krav i mange lår . Fra 1 983 skal 
statstilskuddet senkes fra 25% til 20% . 
Vi krever at kommunepolitikerne opp
rettholder nåværende drift . Om nød
vendig gjøre opp budsjettet med under
skudd. Det vil være et viktig bidrag til å 
få staten til å ta det ansvaret den har for 
skolen. 

KOMMUNALT UNDERSKUDD 
- HVA SÅ? 

Det er riktig at kommunen går med underskudd . Dette skyldes 
at staten fører en bevisst politikk for å redusere investeringene 
i kommunene og overføre dem spesielt til investeringer i olje
utvinning. Dette fører t il at kapital trekkes ut av Oslo, ar
beidsplaser nedlegges, innbyggertallet og skatteinngangen 
synker . 

STATEN SVIKTER OSLO-SKOtlEN 
25% 

ST ATEN STYRER INVESTERING-
ENE VEKK FRA SKOLEN 

Staten planlegger å bruke stadig mer penger til investering 
olje. Og dette skjer på bekostning av kommunal investering. 
Andel av totale investeringer: 

Oljeutvinning 
Kommunal virksomhet 

1979 
10,5% 
10,9% 

1985 
26 ,0 % 

6,8% 

(Arbeiderpartiregjeringas langtidsprogram 82-85 s. 227). 
Dette er DNAs politikk som nå følges opp av Høyre. 

PRESS POLITIKERNE 
Skolebruksplanen skal behandles i de polit iske partiene på ny
året og vedtas i skolestyret og bystyret i løpet av våren. Både 
DNA og Høyre står bak denne planen . De stemte gjennom all 
de pol itiske forutsetningene som Skolebruksplanen bygger på. 
Dette skjedde da bystyret 21 . 5 .81 behandla langstidsbudsjet
tet for kommunen . De har gått imot at ressursene skal bli i 
skolen . De har åpna inntaksområdene for skolene. De har gått 
fra at elevene skal ha skole i sitt nærmiljø. 
AKP(m-1) oppfordrer alle elever , foreldre , lærere og fagorga
niserte til å avvise skolebruksplanen. 
Undersøk tall-materialet i skolebruksplanen . I mange tilfelle r er 
det feil. 
Støtt de utsatte skolene . Ingen skoler kan føle seg trygge mot 
bruksendring eller nedlegging . Neste år kommer nye forslag . 
Avvis splittelsesforsøkene mellom skolene . Press politikerne 
med underskriftslister/avisinnlegg , skolestreik og demonstra
sjoner . 

Utgitt av Oslo AKP(m-1), Bernt Ankersgt. 6B 
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Staten har en refusjonsplikt til Oslo
skolen. Den skal dekke 25% av skole

, utgiftene. Dette er skolelovens mini
mumsinnsats. Diagrammet viser utvik-
linga. I 
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