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Spørsmål fra Venstre

Programområde 05 Helse, sosial og omsorg
Hvordan ivaretas det selvmordsforebyggende arbeidet i Drammen?
Svar:
Sett fra Drammen kommunes side vil rådmannen først legge til grunn at
selvmordsforebygging på et generelt grunnlag handler om å forebygge utenforskap, sikre
inkludering og hjelpe barn og unge til å mestre egne liv. Livsmestring er et eget
satsingsområde i Læringsløp Drammen, og akkurat nå er alle ungdomsskolene med på en
søknad til Norges Forskningsråd som skal styrke arbeidet med livsmestring og elevenes
sosiale og emosjonelle kompetanse. Her skal Drammen – om søknaden innvilges –
samarbeide med ledende forskere fra inn og utland.
For øvrig bidrar mange av de kommunale virksomhetene i selvmordsforebyggende arbeid
gjennom konkrete tiltak for risikoutsatte barn, unge og voksne som tjenestene er i kontakt
med. Det jobbes også med kompetansebyggende tiltak for medarbeidere.
Eksempler på virksomheter/ tjenester med særskilt fokus på dette arbeider er helsestasjonskole- og ungdomshelsetjenesten, barnverntjenesten og forebyggende oppveksttjenester.
Tjenestene tilbyr råd og veiledning, vurdering, kortvarig behandling av lettere psykiske
vansker. Barn og ungdom med psykiske vansker får hjelp, støtte og behandling til å håndtere
sine utfordringer. I saker hvor det viser seg at symptomene på depresjon er av
moderat/alvorlig karakter blir de videre henvist til spesialisthelsetjenesten for videre
utredning og behandling.
Ungdomstorget, som er et tverrfaglig tilbud for alle unge fra 13 til 25 år, tilbyr råd og
veiledning. Torget har medarbeidere med spisskompetanse på psykisk helse. Ungdom kan
komme til torget uten timeavtale og får rask hjelp. Medarbeidere på torget henviser videre
dersom det er behov for det.
Lærings- og mestringssenteret tilbyr ulike mestringskurs hvor deltakelse vil bidra til at
mennesker i større grad kan få hjelp til å mestre eget liv. Dette er kurs som er åpne for alle
hvor deltakelse er gratis. Ett eksempel er tiltaket «Rask psykisk helsehjelp» som er under
etablering. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt tjenestetilbud for voksne (over 16 år)
med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt
med søvnproblemer i tillegg.
«Forebygging av overdoser». Drammen kommunen deltar i den nasjonale satsingen for å
forebygge overdoser. Det er utarbeidet en handlingsplan i denne forbindelse.
Handlingsplanen ble lagt frem til orientering for bystyret i april 2017.
Drammen kommune tildeler årlig om lag 4 millioner kroner i tilskudd til helse- og sosiale
formål, til lag og foreninger. Flere av disse tiltakene bidrar på ulike måter til at mennesker får
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mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter og sosialt fellesskap. Dette kan bidra til et bedre
liv for enkeltmennesker.
I 2016 ble medarbeidere i kommunen tilbudt kurs om førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset
er et 2 dagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske
øvelser. Som deltaker utfordres man til bevisstgjøring av egne holdninger til selvmord.
Medarbeidere lærer en modell for førstehjelp ved selvmordsfare og får øvd på å bruke
modellen gjennom praktiske øvelser. Mellom 20 og 30 deltakere fra ulike virksomheter
deltok på kurset. Tilsvarende kurs er planlagt i oktober 2017.

Programområde 09 Idrett, park og natur
Hva ligger til grunn for beregningen av driftsinntekter på 17 millioner kroner i året i en
eventuell ny idrettshall på Marienlyst? På hvilken måte er det tatt høyde for usikkerhet i
messeinntekter, konsertinntekter, m.m.?
Svar:
Til grunn for beregningen av driftsinntekter i en ny multihall ligger det som forutsetning et
hallalternativ med 6250 tilskuerplasser og en prosentvis fordeling i belegg mellom
idrett/skole og arrangement på 85/15. Det er estimert et nøkternt antall arrangementer per
år, som sammen med utleie til idrett/skole gir en total leieinntekt på om lag 17 millioner
kroner i året. Det er vurdert at en profesjonell eventarrangør bør stå for utleie til
kommersielle aktører innfor messe, konsert, og arrangement for å nå estimatet på
leieinntekter. Beregningen er gjennomført i samarbeid med Drammen Scener AS.
Leieinntektene fra idrett/skole er estimert ut fra dagens leiepriser, korrigert for forventet økt
bruk av ny hall. Det understrekes at beregningene er beheftet med usikkerhet når det
gjelder brukstid for de ulike aktørene og dermed også for inntektene.

Programområde 12 Grunnskole
1. Hvor mange barn i barne- og ungdomsskolen har langtidsfravær (mer enn en mnd per år) i
hvor de oppholder seg i hjemmet? Hvordan følges disse opp fra kommunen med hensyn til
undervisning? Bruker kommunen noen form for e-læringsverktøy for disse barna? Hvordan
kan kommunen sørge for at disse barna får utdanningen de har krav på?
Svar:
Dette året er det registrert 15 elever med langtidsfravær over en måned. Disse følges opp i
henhold til lovverket, og tilpasset den enkelte elevs behov.
To av elevene har en robot hjemme slik at de kan følge undervisningen. To av elevene følger
undervisningen via digitale hjelpemidler som nettbrett og programmet SHOWBIE. Flere av
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elevene kommuniserer med skolen via mobiltelefon og e-post. Hjemmeundervisning tilbys
for noen av elevene der det er hensiktsmessig.
Alle elevene følges også opp av ulike hjelpetjenester. De som er skolevegrere følges opp av
«skolevegringsteamet» som er organisert under PP-tjenesten. I flere av sakene er også
oppfølgingstjenesten og barnevernet samarbeidspartnere. Skolene bruker en veileder for
skolevegring utarbeidet av PP-tjenesten til hjelp i skolevegringssaker.

2. Hvordan følger kommunen opp videreutdanningsløftet for lærere? Hvor mange lærere i
Drammen kommune har tatt videreutdanning de siste årene? Antall og andel.
Svar:
I perioden høsten 2012 til våren 2017 har 177 lærere fått videreutdanning i Drammen.
Dette utgjør 26 prosent av det totale antallet lærere i Drammen. Høsten 2017 skal
ytterligere 46 lærere starte på videreutdanning. Drammen kommune har som mål at alle
lærere skal innfri undervisningsforskriften som iverksettes år 2025, og vil løpende vurdere
kompetansebehov og de økonomiske konsekvensene av videreutdanningen i forbindelse
med det årlige økonomiplanarbeidet.
Drammen kommune setter av 1 500 000 kroner årlig i budsjettet til videreutdanning av
lærere. For studier i matematikk og naturfag er statens andel 75 prosent i vikarordningen. I
alle andre fag er statens andel 60 prosent i samme ordning. Med stipendordning kan lærere
jobbe ved siden av studier, og med stipendordning kan lærere få inntil 110 000 kroner i
stipend for å ta inntil 30 studiepoeng.

3. Hvilke tiltak er gjennomført for å frigjøre lærernes tid og tilgjengelighet til elevene?
Svar:
Partene i arbeidslivet hjemler sitt samarbeid i særavtale om arbeidstid, og lærere må jobbe
både individuelt og i fellesskap med andre lærere. Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst
mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til elevene blir best
mulig. Drammen kommune praktiserer en lik fortolkning av arbeidsavtalen på alle skoler, og
er opptatt av at ansatte og ledere jevnlig har god dialog om hva som er mest mulig effektiv
bruk av tid jf målsettingen om å sikre «størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse».

4. Stiller kommunen spørsmål om kvalitet og tilgjengelighet på helsesøstertilbudet i
brukerundersøkelser på skoler - spørsmål til foreldre og elever?
Svar:
Skolene har ikke separate undersøkelser om helsetjenester for barn og unge, men
helsesøstertilbud er et tema som jevnlig snakkes om i dialogen mellom skole og foresatte
v/FAU. Skolene gjennomfører elevundersøkelsen årlig, og denne undersøkelsen har mange
spørsmål om bl. a. elevenes trivsel, motivasjon, arbeidsforhold, trygt miljø og læring.
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Spørsmål fra Miljøpartiet De Grønne

Eierstyring
Ber om en oversikt over utgifter Marienlyst Utvikling har hatt til utvikling av Marienlyst.

Spørsmål fra Senterpartiet
Eierstyring
I 1. tertialrapport 2017 om Marienlyst utvikling blir det oppgitt at det per april er påløpt 26
millioner kroner i utviklingskostnader.
Vi ber Rådmannen redegjøre for de 26 millionene som er brukt på reguleringsplanen. Vi vil at
alle fakturaer må fremlegges, og at det samtidig presenteres en oversikt over hvilke firmaer
Marienlyst Utvikling har hatt samarbeidsavtale med.
Svar (felles svar på spørsmålene ovenfor):
Rådmannen har innhentet informasjon fra Marienlyst Utvikling AS om påløpte kostnader i
forbindelse med utviklingen av prosjektet. Selskapets svar fremgår av vedlagte brev.
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Vedlegg
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