
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat 
Organisasjonsnummer Postadresse Besøksadresse Telefon +4732040000 
921234554 

 
Postboks 7500 

3008 DRAMMEN 

   

   

kommunepost@drammen.kommune.no 

   

 

 

Spørsmål 70 (2022) fra Cathrin Janøy (MDG): Spørsmål til sakene 50 og 53/22 i hovedutvalg 

for oppvekst og utdanning 08.06.2022 

Til: 

Fra: 

Rådmannen 

Cathrin Janøy (MDG) 

Dato: 

Saksnr: 

07.06.2022 

22/00048-70 

  Deres ref:    

    

  

         

 

  

 

 

Spørsmål til sak 50/22 Sammen og Drammensskolen-elever: 

 Posisjonen er veldig positiv til intensjonen bak saken. Det er uklart i saken hvordan tiltaket 

ble etablert og hvem som var med å utvikle det. Har elevene selv fått mulighet til å være med 

å utvikle dette som et fora for samhandling? Har man spurt hvilke fora elevene ønsker å ha 

som arena for samhandling med kommunen? 

Spørsmål til sak 53/22 tilstandsrapport Drammen Barnevern  

 

Bakgrunn for spørsmål: 

 

Posisjonen observerer at det er store ulikheter i kompetanseplan i tilstandsrapport barnevern 

Drammen kommune og tilstandsrapport for grunnskolen i Drammen kommune 2021. I barnevernets 

rapport står det veldig lite om høyere utdanning, og hvordan barnevernet planlegger å nå mål om 

masterutdanning innen 2031. Det er og kommet bekymringer til politikerne om at ansatte i stor grad 

må dekke egen kompetanseutvikling innen høyere utdanning for å nå master krav. Dette på tross av 

at det ligger rettigheter i permisjonsreglement som gir ansatte som tar relevant videreutdanning rett 

til støtte til utdanning og fri med lønn. Oppvekstrefomen og overføringer av tjenester fra stat til 

kommune krever og at ansatte i tjenesten blir tilbudt mulighet til å utvikle seg gjennom 

videreutdanning for å møte beoene i disse nye arbeidsoppgave. 

 

 Når kommer det en plan på kompetanseheving innen barnevernet for å nå kravene til 

masterutdanning? 
 Hvordan sikrer rådmannen at alle ansatte som tar relevant utdanning i tråd med 

permisjonsreglement får rett til støtte til dette og fri med lønn. 
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Svar 

 

Svar til sak 50/22 Sammen og Drammensskolen-elever 

 

Tiltaket har sitt utspring fra delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel under 

satsingsområdet «Deltagende innbyggere». Her er hovedmålet «I Drammen skaper vi fremtida 

sammen», og delmål og strategier gir tydelige styringssignaler om blant annet at: 

 innbyggere skal være med å påvirke  

 kommunen skal legge til rette for at alle kan medvirke 

 den lokaldemokratiske kompetansen skal styrkes 

 kommunen skal stimulere til engasjement og involvere innbyggere i utvikling av tjenestene 

Kommunalsjef for barnehage og skole har etablert møtearenaer for foreldrene i skole, og erfarer at 

dette har blitt en god møteplass mellom foresatte og rådmannen. Kommunalsjef ser behovet for en 

tilsvarende møteplass mellom elever og kommunalsjef, og ber derfor om tilslutning i saken til at det 

opprettes «Sammen for Drammensskolen – elever». 

 

Tiltaket er dermed et initiativ fra kommunalsjef for barnehage og skole, og er drøftet med alle 

skolelederne i kommunen. Alle skoleledere støtter tiltaket.Kommunalsjef har hatt et innspillsmøte med 

to elever fra alle skoler, der kommunalsjefen ville høre med elevene hva de tenkte om tiltaket.  

 

Elevene ga tilbakemelding på at de likte den nye arenaen, og at de gjerne ville bli hørt i saker som 

angår dem. De ga kommunalsjef mange gode råd for hvilke saker de ønsket å engasjere seg i, deriblant 

kommunens klimastrategi, trivsel, likestilling, LHBTQ+1, mobbing og prøver.  

 

Dette tiltaket vil utvikles i samarbeid med elevene, og elevene vil være med på å velge agenda for 

møtene. Elevene vil også få mulighet til å videreutvikle denne ordningen til også å kunne komme med 

forslag til andre måter å kunne medvirke på. Kommunalsjef vil gjennom tiltaket også ha en møteplass 

der kommunalsjef kan ta initiativ til å få innspill fra elevene i politiske planprosesser og annet 

skoleutviklingsarbeid.  

 

Svar til sak 53/22 tilstandsrapport Drammen Barnevern 

 

Barneverntjenestens interne rutine for godtgjøring/fri ved videreutdanning: 

  

Permisjon med lønn i fbm studiedager/samlinger  

 7000,- for to semester (30 st poeng) til studieavgift osv  

 Skoleeksamen: permisjon m lønn; eksamensdag og to lesedager  

 Hjemmeeksamen: permisjon m lønn; eksamensdagene (så lenge eksamen er, men maksimalt 5 

dager)  

 Arbeidsgiver kan legge til rette for fleksibel bruk av fleksitid i fbm eksamen/innleveringer  

                                            
1 LHBTQ+ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og Queer. Kilde: 

https://www.ung.no/oss/441537  
  

https://www.ung.no/oss/441537


 

3 

 

 Arbeidsgiver dekker ikke reiseutgifter/evt hotellopphold (unntatt hvis det dekkes av tilskudd)  

 Litteratur godtgjøres hvis det dekkes av tilskudd. Det kan også søkes tilskudd fra for 

eksempel fagforeninger.  

Masterutdanninger og Bufdirs videreutdanninger spesielt rettet mot barnevern prioriteres ved 

søknader om videreutdanning. Dette er utdanningsløp hvor kommunen søker tilskudd, og 

utdanningsløpet påfører derfor ikke den ansatte eller kommunen økonomiske utgifter. Ved Bufdirs 

videreutdanninger opplever barneverntjenesten ofte at flere ansatte ikke får plass (3 av 8 fikk plass i 

2022), og at søknadssystemet er innrettet slik at det prioriterer inntak av de som allerede har 

videreutdanninger.  

  

Barneverntjenesten innvilger dog alle søknader om relevante videreutdanninger og gir støtte i henhold 

til interne rutiner som beskrevet over, men har begrensninger på antall som kan ta utdanning samtidig 

sett opp mot kapasitet på hver enkelt avdeling. Tjenesten vil i løpet av 2022 legge en plan for å nå 

kravet om masterutdanning innen 2031.  

  

Statusen pr i dag er at virksomheten opplever å ha svært god kompetanse tilgjengelig, mange har 

videreutdanninger og masterutdanninger. 


