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Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) har stilt spørsmål til besvarelse i bystyret 26. april:
Jeg viser til spørsmål nr. 26 (2016) til rådmannen sendt 15.april, der jeg ønsker svar på om
skoleinntaket til grunnskolene Bragernes, Øren, Åssiden og Aronsløkka er i samsvar med
opplæringsloven § 8-1. Spørsmålene er pr. 21. april ikke er besvart.
Av Bystrategien vedtatt i 2013 fremgår det at “det er en betydelig utfordring å sørge for å
bygge ut skoler i det tempoet som befolkningsprognosen tilsier” (s. 29). Det pekes på at det
vil være behov for å øke kapasiteten for å ta i mot 4000 flere elever enn i 2013, og at dette
“tilsier at det blir et behov for å bygge en ny skole hvert annet år.” (s.29).
Fremtidig byutvikling har vesentlig innvirkning på hvor i byen behovet for skoler oppstår,
samtidig som lokalisering av skoleanlegg gir føringer for byutviklingen. Skoleplanleggingen i
Drammen bygger på en skolebehovsanalyse fra mars 2014. Jeg er kjent med at Drammen
kommune i fjor høst igangsatte et prosjekt i for oppdatere skolebehovsanalysen blant annet
for å ta hensyn til kommuneplanens arealdel 2015.
Planlegging og bygging av en ny skole er en lang prosess og en betydelig økonomisk
investering. Det er krevende å finne tomter som er store nok og samtidig er egnet til
skolebruk. Kommunen vil ofte ha få alternative skoletomter i et område med udekket
skolebehov, og kommunen vil ha et vanskelig utgangspunkt i forhandlinger om tomtepris. Er
kommunen sent ute med planleggingen, vil kommunen stille enda svakere i forhandlingene.
Erfaringer fra Oslo kommune tilsier at det tar 7 år fra kommunen kjøper en tomt det skal
bygges skole på til de første elevene begynner på den nye skolen. Er et udekket skolebehov
oppstått i mellomtiden må kommunen investere i midlertidige løsninger med klasser i
brakker.
Spørsmål:
 Kan ordføreren forsikre bystyret om at alle barn som skal begynne på skolen i 2016
får tildelt plass ved sin nærskole i samsvar med opplæringsloven § 8-1?
 Vil ordføreren sørge for at løsning av det langsiktige skolebehovet blir grundig belyst
i forbindelse med sak om kommunal planstrategi (jf. plan- og bygningsloven §10-1)?



Vil ordføreren sørge for at et kostnadsoverslag for løsning av det langsiktige
skolebehovet i kommunen foreligger i god tid før behandlingen av økonomiplanen for
2017-2020?

Svar:
1.Kan ordføreren forsikre bystyret om at alle barn som skal begynne på skolen i 2016 får
tildelt plass ved sin nærskole i samsvar med opplæringsloven § 8-1?
Svar: Ved å holde fast på inntaksgrensene på Strømsø fastsatt i bystyresak 52/2010 og den
etablerte rutinen som er på Konnerud og Bragernes, får alle barn som skal begynne på skolen
høsten 2016 plass på sin nærmiljøskole.
2.Vil ordføreren sørge for at løsning av det langsiktige skolebehovet blir grundig belyst i
forbindelse med sak om kommunal planstrategi (jf. plan- og bygningsloven §10-1)?
Svar: Drammen Eiendom KF utlyste oppdraget ’Utvikling av skole- og barnehagebygg i
Drammen kommune 2016-2036’ som en begrenset konkurranse 23.09.2015. Det var 3
rådgivermiljøer leverte tilbud, og COWI ble vurdert som den beste tilbyderen av disse 3 ut
fra kriterier fastsatt i tilbudsgrunnlaget. Utredningsarbeidet er noe forsinket i henhold til
opprinnelig tidsplan, men oppdaterte fremskrivninger og prognoser vil bli lagt frem for
politisk orientering våren 2016.

3.Vil ordføreren sørge for at et kostnadsoverslag for løsning av det langsiktige skolebehovet i
kommunen foreligger i god tid før behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020?
Svar: Fremtidige behov for tomteerverv, utbygging og utvidelse av barnehager og skoler vil
bli vurdert av rådmannen etter at COWI har ferdigstilt analysen av fremtidig kapasitetsbehov
frem til 2036. Bystyret vil bli forelagt rådmannens investeringsprioriteringer i økonomiplanen
for 2017-2020, og behovsanalysene utregnet av COWI vil sannsynligvis foreligge i mai eller
juni.

