
 

Til Ordfører 

Fra Rådmann 

 

NOTAT                                                                21.11.19 

TILBUD OM VIDEREGÅENDE SKOLE FOR ELEVER FRA SVELVIK 2020 

 
BAKGRUNN FOR SAKEN: 

Fra 1.1.20 vil Svelvik kommune slås sammen med Drammen og Nedre Eiker kommuner til nye Drammen 

kommune. På samme tidspunkt overføres Svelvik fra Vestfold fylke til nye Viken fylke. 

 

Elever fra Svelvik har tilhørt Vestfold fylkeskommune mht tilbud om videregående opplæring.                             

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det for skolerået 2019/2020 inngått en avtale mellom 

Vestfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune om rett til å søke skoleplass i begge fylker 

inneværende år, og videre en fullføringsrett for elever som etter 1.1.20 tilhører Viken fylke. Avtalen sier 

også at prinsipper for naboavtaler vurderes i de nye fylkeskommunene fra 1.1.2020. 

For å avklare hva som vil være mulighetssrommet for elever fra Svelvik ved innsøking til VGS for høsten 

2020, er det sendt henvendelser til Buskerud fylkeskommune/Viken fylkeskommune, Vestfold og 

Telemark fylkeskommune, samt bussselskapene Brakar og Vestfold kollektivtrafikk. 

 

Status pr. 21.11.19 er følgende: 

 Elever fra Svelvik er innbyggere i Viken fylke fra 1.1.20 og søker skoleplass der.                                   

Dette vil være i henhold til Vikens lokale innstaks- og formidlingsforskrift som vedtas i Viken 

fylkesting 12.12.19 

 Elevene vil ha mulighet til søke om skoleplass i andre fylker og fylket har plikt til å ta inn 

søkeren hvis det er ledig plass.  (Jfr.OPL § 3-1 og forksrift til OPL § 6-4)                                                                                                                         

Viken har vurdert at bestemmelsene i opplæringsloven m/forskrift legges til grunn dersom 

søkere fra Svelvik ønsker å søke Sande vgs i fortsettelsen. Inntaket vil da skje ifm 

2.opptaksrunde.                                              

 Elever fra Svelvik har fullføringsrett ved Sande videregående skole.                                                  

Avtalen mellom Buskerud og Vestfold fylkeskommuner regulerer at elever fra Svelvik som er 

tatt inn ved Sande vgs skoleåret 2018-19 og 2019-20 får fullføre opplæringen sin ved Sande vgs.  

 Sande videregående skole vil ha god plass også skoleåret 2020/2021                                                                  

Inntaksleder i Vestfold og Telemark mener det ikke vil bli noe problem for søkere fra Viken fylke 

å få tilbud ved Sande vgs høsten 2020. Rektor bekrefter at det legges opp til samme kapasitet 

ved Sande vgs høsten 2020 som tidlige år. 

 Vestfold kollektivtrafikk vil organisere skoleskyss mellom Svelvik sentrum og Sande vgs.                 

Skyssen fra 1.1.20 blir veldig lik dagens opplegg, med ett unntak. Elever som bor nord for 

Svelvik sentrum (retning Drammen) må ta Brakar sine busser til/fra Svelvik med bytte til/fra 

Vestfold kollektivtrafikk i Svelvik sentrum. Brakar og VKT er i dialog for å legge til rette for 

smidige overgangsmuligheter for disse elevene. 

 Brakar har ansvar for skoleskyss for elever i Drammen kommune fra 1.1.20.                            

Brakar vil ikke ha noen busslinjer mellom Svelvik og Sande.  



 

 

Vedlegg:  

- Uttalelser i saken 

- Avtale mellom Buskerud og Vestfold fylkeskommuner 

 

 

UTTALELSER I SAKEN: 

FRA VIKEN- OG BUSKERUD FYLKESKOMMUNER: 

Fra: Stein Morten Øen <Stein.Morten.Oen@bfk.no>  
Sendt: fredag 4. oktober 2019 12:05 
Til: Karen Tone Børsum <Karen.Tone.Borsum@drmk.no> 
Kopi: Hilde Dahlberg <Hilde.Dahlberg@afk.no> 
Emne: SV: Ang- videregående skoletilbud for elever i Nye Drammen kommune 

Hei igjen 

Viser til telefonsamtale. 

Avtalen mellom Buskerud og Vestfold fylkeskommuner, regulerer overgangen fra Vestfold 
fylkeskommune til Viken fylkeskommune for søkere/elever fra Svelvik for skoleåret 2019-20. Den 
regulerer også at elever fra Svelvi som er tatt inn ved sande vgs skoleåret 2018-19 og 2019-20 får 
fullføre opplæringen sin ved Sande vgs. Avtalen sier også at prinsipper for naboavtaler vurderes i de nye 
fylkeskommunene fra 1.1.2020. 

 

Søkere fra Nye Drammen kommune er fra 1.1.2020 innbyggere i Viken og søker skoleplass i Viken etter 
Vikens lokale inntaks- og formidlingsforskrift. Denne er under utarbeidelse og skal etter planen vedtas 
av Viken fylkesting den 12. desember 2020. Arbeidet bygger på vedtak i fellesnemnda for prosjekt Viken 
sak 46/19: https://www.viken2020.no/moter-og-utvalg/motekalender/#se:mote/moteid:96/utvalgid:2 

 

Viken har vurdert at bestemmelsene i opplæringsloven m/forskrift legges til grunn videre dersom 
søkere fra Svelvik (Nye Drammen kommune) eventuelt ønsker å søke Sande vgs i fortsettelsen. 
 Bestemmelsene gir søker mulighet til å søke skoleplass i andre fylker enn hjemfylket og fylket man 
søker til har plikt til å ta søkeren inn hvis det er ledig skoleplass etter at fylkets egne søkere har fått 
plass. Hjemfylket har da en plikt til å betale for skoleplassen. Viken ser pr dato dermed ikke behov for å 
inngå en egen avtale om kjøp av skoleplasser med Vestfold-Telemark. 

Setter innplassert seksjonsleder for Inntak og dimensjonering i Viken, Hilde Dahlberg som kopimottaker. 
Dersom du på et senere tidspunkt eventuelt har ytterligere spørsmål, kan du henvende deg til 
Hilde.Dahlberg@afk.no.  

Med vennlig hilsen 
Stein Morten Øen 
Assisterende fylkesdirektør utdanning 
Utdanningsavdelingen 
 

 

Fra: Hilde Dahlberg <Hilde.Dahlberg@afk.no>  

Sendt: søndag 3. november 2019 15:04 

Til: Karen Tone Børsum <Karen.Tone.Borsum@drmk.no> 

Emne: SV: Ang- videregående skoletilbud for elever bosatt i Svelvik i Nye Drammen kommune 

https://www.viken2020.no/moter-og-utvalg/motekalender/#se:mote/moteid:96/utvalgid:2
mailto:Hilde.Dahlberg@afk.no


 

Hei 

Viken og Innlandet er i dialog om kjøp av plasser på Hadeland vgs for søkere fra Jevnaker og Lunner. Det 

er besluttet å ikke kjøpe plasser fra Vestfold og Telemark i utgangspunktet. Søkere fra Viken kan søke 

som gjesteelever og blir tatt inn til ledige plasser. På Sande vgs er det god plass, og inntaksleder i 

Vestfold og Telemark mener det ikke vil bli noe problem for søkere fra Viken å få tilbud her. Da vil Viken 

FK betale for plassene i etterkant i et refusjonsoppgjør.  

 

Med vennlig hilsen 

Hilde Dahlberg 

Seksjonsleder 

Dimensjonering, inntak og formidling 

Avdeling for videregående opplæring (AVO) 

Akershus fylkeskommune 

 

 

 

 

FRA VESTFOLD/TELEMARK FYLKE 

 

Fra: Lisbeth Eek Svensson <lisbeth.eek.svensson@vtfk.no>  
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 08:46 
Til: Karen Tone Børsum <Karen.Tone.Borsum@drmk.no> 
Kopi: Helge Kristian Galdal <helge.galdal@vtfk.no> 
Emne: SV: Ang- videregående skoletilbud for elever i Nye Drammen kommune 

  

Hei igjen! 

Det er den nye fylkeskommunens direktør for opplæring og folkehelse, Helge Galdal, som kommer til å 
være ansvarlig for oppfølging av gjeldende avtale og eventuelt fremforhandling av nye. 

Elevene som er tatt inn til VG1 inneværende skoleår har fullføringsrett. Det foreligger ikke pt avtaler 
som gir samme rett ut over denne perioden, annet enn at elevene kan søke seg inn på skolen gjennom 
«friere skolevalg» mellom fylkeskommuner. Våre folkevalgte har ønsket en oppfølging av denne 
avtalen. Administrasjonen holder i dette, men avventer en tilbakemelding fra behandling av saken i 
Viken fylkeskommune. Status i dette arbeidet er ikke jeg kjent med pt. Jeg setter Helge Galdal i kopi på 
denne eposten, fremover vil det være mer naturlig å innhente ny informasjon fra han, og han svarer 
sikkert opp dersom det er mer info i sakens anledning.  

Vi håper på godt samarbeid og gode muligheter for å gi alle elevene våre de beste forutsetninger! 

Mvh Lisbeth Eek Svensson 
Direktør for Næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 
 
FRA VESTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK 

Fra: Jan-Ole Takset <janolet@vkt.no>  
Sendt: fredag 25. oktober 2019 12:44 
Til: Karen Tone Børsum <Karen.Tone.Borsum@drmk.no> 
Kopi: Lars Sandnes <larsan@vkt.no> 
Emne: SV: Spørsmål i forbindelse med overgang etablering av nye Drammen kommune 

mailto:lisbeth.eek.svensson@vtfk.no
mailto:Karen.Tone.Borsum@drmk.no
mailto:helge.galdal@vtfk.no


 

Hei! 

1. Sande videregående skole har følgende skoletider inneværende år: 
a. Skolestart mandag: kl 09:50 
b. Skolestart øvrige dager kl 08:00 
c. Skoleslutt alle dager kl 15:05 

Skoleskyssen blir omtrent uendret fra i dag, med busser fra Mariås og Svelvik fergekai ca kl 
07:00 (09:00 på mandager), og retur kl 15:10 fra skolen både til Svelvik fergekai og Mariås. 

I tillegg vil det gå buss kl 13:30 fra skolen (som i dag) til Svelvik da det er mange elever som 
slutter på dette tidspunktet hver dag. 

Skyssen blir altså veldig lik dagens opplegg, med ett unntak. Elever som bor nord for Svelvik 
sentrum (Hella, Tørkop osv) må ta Brakar sine busser til/fra Svelvik med bytte til/fra våre busser 
på fergekaia eller ungdomsskolen. Brakar og VKT er i dialog for å legge til rette for smidige 
overgangsmuligheter for disse elevene. 

2. Det ordinære rutetilbudet mellom Sande og Svelvik legges opp med 4 avganger i hver retning 
(se tabeller under).  
På strekningen Svelvik-Berger (fylkesgrensa) vil Brakar kjøre rute 91 med betydelig flere 
avganger. Om du trenger å vite mer om dette anbefaler jeg å ta kontakt med Brakar. 

 

Mvh 
Jan-Ole Takset 

VKT AS 

 

 

 

FRA BRAKAR 

Fra: Anne Gamborg <anne.gamborg@brakar.no>  
Sendt: fredag 8. november 2019 15:19 
Til: Karen Tone Børsum <Karen.Tone.Borsum@drmk.no> 
Emne: SV: Skoleskyss og kollektivtilbud fra 1.1.20 

Hei 

Beklager at du ikke har fått svar på denne. 

1. Brakar vil fra 1. januar 2020 ha ansvar for skoleskyss til elever med rett til gratis skoleskyss etter 
opplæringsloven, og som er bosatt i «gamle» Svelvik kommune. Dette gjelder både grs elever 
og vgs elever. 

2. Brakar vil ikke ha noen linjer som kjører mellom Svelvik og Sande 
3. Brakar vil ikke ha noen linjer som kjører mellom Svelvik og Sande 

 
 

mvh 
Anne Gamborg 
Trafikkutviklingssjef 
Brakar 
Tlf. +47 32 82 66 66  
Mobil. +47 90 13 30 98 
 



 

 

 



 

 
 

 
 


