Oslo, 23. mai 2014
UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Kjære foreldre og elever ved Oslo by steinerskole,

Saken om tilskudd til musikklinjen på vår skole og rettssaken mot
Kunnskapsdepartement
Som informert tidligere har skolen stevnet Kunnskapsdepartement for
forskjellsbehandling. Dette er basert på at to musikklinjer, Kongshaug
musikkgymnas og Oslo by steinerskole får ulik støtte fra staten. Begge skolene
tilbyr helt lik utdannelse og er de to eneste videregående skoler i Norge med ren
musikklinje. Vår skole har siden 2009 arbeidet for å bli behandlet likt som
Kongshaug og for retten til samme støtte som Kongshaug. Støtten utgjør per i
dag 3.4 millioner kroner per år utover de ordinære statstilskuddene til musikkdans-og dramalinje fordi musikklinjer er dyrere å drive.
Vi har per i dag – etter en dom fra lagmannsretten – ikke fått medhold for vårt
erstatningskrav, men lagmannsretten har gitt oss medhold på følgende punkter:
- Det finnes ingen forskjell mellom Oslo by steinerskole og Kongshaug
musikkgymnas.
- Departementet burde ha informert Stortinget om Oslo by steinerskolens
musikklinje.
- Stortingets beslutning om å bevilge ekstra midler til Kongshaug er like
treffende og dekkende for Oslo by steinerskoles behov.
Hverken Stortinget eller departement har inntil nå behandlet vår sak på en
ordentlig måte. Den har blitt behandlet i Utdanningskomiteen før sommerferien i
fjor 2013 og endte med følgende konklusjon:
«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og
Venstre er kjent med at enkelte videregående skoler, godkjent etter
privatskoleloven, og som driver likeartet virksomhet med lik fagplan, mottar ulik
statsstøtte pr. elev. Dette dreier seg bl.a. om musikklinje på henholdsvis
Kongshaug Musikkgymnas og Oslo By Steinerskole. Disse medlemmer reagerer
på at ikke like tilfeller behandles likt i tilskuddssammenheng, og vil henstille
departementet om reell likebehandling ved tildeling av midler til skoler godkjent
etter privatskolelova.

På denne bakgrunn legger disse medlemmer til grunn at departementet snarest,
og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, kommer tilbake med en
sak til Stortinget om hvordan man kan sikre at musikktilbudene både ved
Kongshaug Musikkgymnas og ved Oslo By Steinerskole på like vilkår kan
opprettholdes og videreføres.»
Dessverre valgte ikke den tidligere regjeringen å likebehandle begge skolene.
Det var kun Kongshaug som fikk beholde støtten. Ikke en krone eller et ord ble
nevnt vedrørende vår skole.
Etter regjeringsskifte regnet vi med at den nye regjeringen hadde som intensjon
å behandle begge skolene på en rettferdig måte, noe de påpekte da de var i
opposisjon. Imidlertid fortsetter dagens regjering samme forskjellsbehandling
som den forrige. Vi ble ikke tatt med i statsbudsjettet for 2014.
Verdt å vite er at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre heller ikke
har sett behovet for å ta opp saken etter vår henvendelse.
Er det slik at dagens regjeringspartier har glemt hva de stod for da de
var i opposisjon?
Skolens økonomi er meget stram. Det er lett å forstå hvilken uvurderlig
betydning en tilleggsstøtte i et slikt omfang vil ha for skolens drift og for
elevenes hverdag på skolen. Vi må derfor, i år som i fjor, kjempe for at vår sak
blir tatt med i revidert budsjettbehandling før sommerferien. For å øke presset
på våre politikere, velger vi nå samme metode som Kongshaug lyktes med, å
starte en underskriftskampanje. Vi må kunne vise et engasjement for skolen og
forhåpentligvis en bred støtte.
Vi håper at alle, elever og foresatte (tidligere og nåværende), familie, venner
osv. vil bidra med deres underskrift /stemme, og oppfordrer så mange som
mulig til å støtte vår aksjon.
Oslo by steinerskolens musikklinje er unik og er et viktig bidrag til dagens
musikk-Norge. Flere av våre tidligere elever bidrar aktivt innen det norske
musikkmiljøet.
Ifølge norsk lov, Grunnlovens §98, skal likt behandles likt. Dette er per i
dag ikke tilfelle, og vi kan ikke akseptere slik urettferdighet.

På forhånd takk for din og deres støtte.
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