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Spørsmål til rådmann
Oppfølging av spørsmål stilt 25.11.21
Jeg reagerer på håndteringen av saken rundt Sagstedbrua. Jeg har fått beskjed fra kommunalsjefen at
det er kommunisert ut inntaksstopp på Sagstedbrua. Skolene har fått beskjed om å ikke søke elever fra
7. trinn dit. Dette er stikk i strid med det jeg fikk i svar 25/11, hvor rådmann skriver: «Rådmannen har
ingen planer for at undervisningstilbudet som i dag tilbys ved Nøsted og Sagsstedbrua skal legges
ned, og herunder heller ikke at det er inntaksstopp for tilbudene fra høsten 2022.»
Videre viser det seg også at arbeidet med Sagstedbrua i utgangspunktet er planlagt uten politisk
innblanding utover orienteringer, til tross for hovedutvalgets vedtak i sak 06/21:
«Følgende saker løftes opp til politisk behandling:
Alternative læringsarenaer, Frydenhaug og lokale baser på skolen - Evaluering av eksisterende tilbud
og utvikling av ny strategi.
….»
Og selv med dette vedtaket får jeg skriftlig beskjed om at saken kun skal politisk behandles, dersom det
kommer en bestilling fra hovedutvalget for oppvekst og utdanning. I praksis betyr dette at rådmann kan
legge ned Sagstedbrua i nåværende form, uten politisk innblanding. Dette stikk i strid med vedtaket fra
hovedutvalget januar 2021, og stikk i strid med hva vi i FrP tenker er administrasjonens mandat.
Å endre Sagstedbrua ungdomsskole til eksempelvis et ambulerende team som arbeider på hele
grunnskolen er det samme som å legge ned skolen. Barna med behov for en egen skole som
Sagstedbrua vil ikke lengre ha et tilbud i Drammen. Det er viktig å huske at suksessfaktoren til skolen
ikke bare er de svært dyktige ansatte sine sosiale og faglige kvaliteter, men også det trygge, lille, faste
miljøet elevene treffer hver dag. Det lille og forutsigbare miljøet er helt essensielt for denne
elevgruppen.
I tidligere Nedre Eiker har også nedleggelse av Sagstedbrua i nåværende form blitt foreslått som
sparetiltak av administrasjonen en rekke ganger. Dette har hver gang møtt svært stor motbør fra fagfolk,
foreldre, ansatte og elever på skolen, og ikke minst et enstemmig kommunestyre.
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Spørsmål:
1. Hva tenker rådmann om at kommunalsjefen for utdanning har bedt skolene ikke søke elever til
Sagstedbrua - altså innført et inntaksstopp - når det senest i november ble kommunisert ut at
det ikke finnes noe slikt inntaksstopp?
2. Oppfatter rådmann at hovedutvalgets vedtak fra sak 06/21 blir fulgt opp i denne saken?
3. Tenker rådmann det er klokt av administrasjonen å kjøre solo-løp uten politisk innblanding i en
så viktig og betent sak?
4. I hvilken grad har de ansatte på Sagstedbrua blitt hørt i prosessen så langt?
5. Hvordan vil rådmann følge opp denne saken videre, for å sikre at den behandles på en
respektabel måte?
Svar
1. Hva tenker rådmann om at kommunalsjefen for utdanning har bedt skolene ikke søke elever til
Sagstedbrua - altså innført et inntaksstopp - når det senest i november ble kommunisert ut at det
ikke finnes noe slikt inntaksstopp?
Rådmann informerte i november 2021 på spørsmål om inntaksstopp at tilbudet ikke skal legges ned og
at det ikke er inntaksstopp for tilbudet for skoleåret 2022/23. Hovedutvalget for oppvekst og utdanning
vil i april 2022 få en politisk sak med forslag om ny strategi for alternativ læringsarenaer i Drammen
kommune. Sagstedbrua vil starte arbeidet med å kartlegge og tilby nye elevplasser for skoleåret
2022/23 umiddelbart etter Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har vedtatt ny strategi. Skoler har
fått beskjed om å avvente med å søke plass for nye elever frem til ny strategi er vedtatt.
2. Oppfatter rådmann at hovedutvalgets vedtak fra sak 06/21 blir fulgt opp i denne saken?
Ja, rådmann har orientert Hovedutvalget for oppvekst og utdanning om status i saken 26.01.22 og vil
følge opp med en politisk sak i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning i april 2022.
3. Tenker rådmann det er klokt av administrasjonen å kjøre solo-løp uten politisk innblanding i en så
viktig og betent sak?
Rådmannen har lagt opp til en politisk prosess i denne saken, jfr. svar på spørsmål 2.
4. I hvilken grad har de ansatte på Sagstedbrua blitt hørt i prosessen så langt?
Det er nedsatt en arbeidsgruppe av ledere fra skoler med alternative læringsarenaer og PPT.
Arbeidsgruppen har kartlagt eksisterende tilbud og de økonomiske rammene. Det er planlagt prosesser
som involverer både ansatte og brukere frem til den politiske saken blir fremlagt for Hovedutvalget for
oppvekst og utdanning april 2022.
5. Hvordan vil rådmann følge opp denne saken videre, for å sikre at den behandles på en respektabel
måte?
Rådmannen vil levere en politisk sak til Hovedutvalget for oppvekst og utdanning i april 2022 der
Rådmann foreslår en strategi for bruk av alternative læringsarenaer, herunder også Sagstedbrua.
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