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Jeg har følgende spørsmål som jeg ber om at blir besvart i neste kommunestyremøte, samt at svaret 
legges ut på nett så fort det foreligger. 
 
Drammens Tidene har den siste tiden omtalt en grov voldsepisode på Galterud ungdomsskole. To elever 
skal ha angrepet en annen elev, og en lærer ble også angrepet. Følgende spørsmål bes besvart: 
 

1. Hvilke rutiner følges når vold utføres ved en skole i Drammen kommune? 
 

2. Saken ble ikke anmeldt av skolen. Hvorfor skjedde ikke dette og er det tilfredsstillende at vi ikke 
har klare regler som sørger for at grov vold anmeldes? 
 

3. En av kommunens ansatte ble utsatt for grov vold. Hvorfor er ikke Arbeidstilsynet koblet inn? 
 

4. Flere politikere i hovedutvalget for utdanning har stilt spørsmål om hendelsen på Galterud før 
den ble omtalt i media. Hovedutvalgsleder nektet å gi informasjon til politikerne. 
Kommunalsjefen for skole ga kun en forsikring av at «en hendelse» hadde vært på en skole, og 
at alle ble fulgt opp etter gjeldende rutiner». Kontrollutvalget har i ettertid konkludert med at 
hovedutvalget bør orienteres om alvorlige voldsepisoder. Vil ordføreren sørge for at de 
folkevalgte i fremtiden får korrekt og relevant informasjon? 

 
Svar 
 
1. Hvilke rutiner følges når vold utføres ved en skole i Drammen kommune? 

 
Drammen kommune benytter en digital løsning for kvalitet- og internkontroll. Her skal alle ansatte 
melde om en hendelse/avvik til nærmeste leder. Nærmeste leder er ansvarlig for å håndtere 
hendelsen/avviket. Kommunalsjefer har innsyn og oversikt over alle hendelser som virksomhetsledere 
mottar.  
 
Rådmannen har opplyst at hun vil evaluere praksis i bruken av avvikssystemet basert på erfaringene fra 
2020. 
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2. Saken ble ikke anmeldt av skolen. Hvorfor skjedde ikke dette og er det tilfredsstillende at vi ikke 
har klare regler som sørger for at grov vold anmeldes? 
 

Det vil ikke være mulig å svare opp hvorfor denne hendelsen ikke ble politianmeldt uten å gå inn på 
personsensitive opplysninger i saken. Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har fått denne 
informasjonen i et lukket møte 27.01.21. 

 
Kommunen er i samtaler med politiet for å avklare rutiner og ansvarsforhold knyttet til 
politianmeldelser, og vil orientere Hovedutvalget for oppvekst og utdanning hvordan dette skal 
håndteres og om rutinen skal endres. 

 
 

3. En av kommunens ansatte ble utsatt for grov vold. Hvorfor er ikke Arbeidstilsynet koblet inn? 
 
Det vil ikke være mulig i et åpent møte å svare opp hvorfor ikke denne saken ble meldt til 
Arbeidstilsynet. Rådmannen opplyser at kommunen har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, og fått 
bekreftet at skolen har håndtert dette på en korrekt måte. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning har 
fått informasjon om dette i et lukket møte 27.01.21. 

 
4. Flere politikere i hovedutvalget for utdanning har stilt spørsmål om hendelsen på Galterud før den 

ble omtalt i media. Hovedutvalgsleder nektet å gi informasjon til politikerne. Kommunalsjefen for 
skole ga kun en forsikring av at «en hendelse» hadde vært på en skole, og at alle ble fulgt opp 
etter gjeldende rutiner». Kontrollutvalget har i ettertid konkludert med at hovedutvalget bør 
orienteres om alvorlige voldsepisoder. Vil ordføreren sørge for at de folkevalgte i fremtiden får 
korrekt og relevant informasjon? 
 

Hovedutvalgene skal få informasjon når de retter spørsmål til Rådmann. Hvis svar inneholder 
personsensitive opplysninger, må dette gis i et lukket del av Hovedutvalgsmøte. Ordfører er informert 
om at hovedutvalget for oppvekst og utdanning og rådmannen har avklart hvordan informasjonsflyten 
skal være. 
 
 


