DRAMMEN
KOMMUNE

Interpellasjon nr. 16 (2016)
Til : Bystyret
Fra : Ordfører
Kopi :

Vår referanse
15/10562 - 16

Arkivkode

Sted
DRAMMEN

Dato
13.09.2016

Nicoline Bjerge Schie har, på vegne av Drammen Ap, fremmet følgende interpellasjon
til bystyret 20. september:
Interpellasjon til bystyret 20.sept 2016 – Senter for oppvekst
I 2017 må Senter for oppvekst bruke cirka 7 millioner kroner mindre enn i 2016. Det skaper
bekymring, ettersom senter for oppvekst har ansvaret for de mest sårbare barna og
ungdommene våre. Det er utrolig viktig å beholde nødvendig kompetanse i senteret. Vi ser
allerede at sykefraværet har økt (ref. tall fra partssammensatt samarbeidsutvalg). Dersom
inntrykket blir at man stadig skal kutte kan dette få store konsekvenser for tjenestetilbudet ved
at folk vil slutte, og at sykefraværet kan øke videre. Det er derfor viktig å lytte til de ansatte i
denne saken.

Forslag til vedtak:
1. Nye rammer for senter for oppvekst skal behandles politisk gjennom 2. tertial 2016.
Rådmannen skal ikke foreta kutt i sektoren uten at dette er politisk behandlet. Det
forutsettes at de ansattes vurdering legges ved 2. tertial før politisk beslutning og
prioritering.
2. Det settes i gang en evaluering av senter for oppvekst. Dette skal gjennomføres i
samarbeid med de ansatte. Det skal særlig ses på om dagens organisasjonsmodell
er hensiktsmessig. Rapporten skal endelig behandles politisk.

Svar:
1) Programrådenes rammer vedtas av bystyret ved behandling av økonomiplan.
Rådmannen har tidligere rapportert at driften i P02 går utover vedtatt budsjettramme. I
1. tertialrapport 2016 meldte rådmannen et overforbruk på oppvekst på 2 millioner
kroner. Enhver virksomhet må forholde seg til de rammer som er vedtatt av bystyret.

Virksomhetens drift skal skje innenfor tildelt ramme jfr § 4 i rådmannens
delegeringsreglement:
” All delegert og videredelegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og
retningslinjer gitt av overordnet nivå, og innenfor budsjettets rammer og
forutsetninger.”

Forslag til vedtak
Bystyret tar stilling til rammene for programområdet 02, senter for oppvekst, ved
behandling av økonomiplan og tertialrapport.
2) Senter for oppvekst generelt, og barnevernstjenesten spesielt, ble evaluert av Varde
Hartmark og Telemarksforskning i 2015. Rådmannens anbefalinger og vurderinger
har blitt omtalt i forbindelse med økonomiplan 2016-2019, og er i tillegg presentert i
komitè for oppvekst og utdanning (10/11-2015, og 9/2 – 2016, se vedlegg).
Forslag til vedtak
Evalueringen følges opp i tråd med vedtatt økonomiplan for 2016-2019.

Vedlegg
Vedlegg: Varde Hartmark omtalt i forbindelse med presentasjon av oppvekst,
barnehage og skole av utdanningsdirektøren i komitè for oppvekst og utdanning
10.11.2015:
https://www.drammen.kommune.no/Documents/Politikk%20og%20lokaldemokrati/O
rienteringer%20til%20formannskapet/anvarsomr%c3%a5dene.pdf
Vedlegg 2: Presentasjon av virksomhetsleder Hugo Limkjær i komitè for oppvekst og
utdanning den 9/2 – 2016:
https://www.drammen.kommune.no/PageFiles/4988/Presentasjon%20Senter%20for%
20oppvekst%20Oppvekskomite%209%20februar%202016.pdf

