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På vegne av MDG stiller jeg følgende spørsmål til rådmannen: 
 
Oppvekst og Utdanning  

1. Er rådmannen kjent med at det ved Langløkka barnehage foreligger pålegg fra Arbeidstilsynet den 
27.10.17 og at pålegget er foreløpig lukket grunnet politisk vedtak om bygging av ny barnehage i 
tidligere Nedre Eiker kommune, men at barnehagen blir stengt 31.januar 2021 dersom det ikke blir 
bygget ny? Risikerer Langløkka barnehage å kunne bli stengt? Eller er Drammen Eiendom 
inneforstått med å betale dagbøter i uoverskuelig framtid? Hva er kostnadene ved de påløpende 
dagbøtene?  
 

2. Hvordan kan Drammen kommune sørge for et tilstrekkelig tilbud for barn og unge i skolen for de 
som har et tilbud ved Ung 11? Hva er konsekvensene ved å legge ned tilbudet for de ungdommene 
det gjelder? Hva er konsekvensene ved å legge ned Kombinasjonsklassen på Åssiden for de som per 
nå har dette tilbudet?   
 

3. Har Drammen kommune tilstrekkelig med jordmordekning? Hvordan vil eventuelle kutt i 
prosjektstillinger ramme tjenestene på Helsestasjonene i kommunen?  
 

4. 4. Hvordan vil Drammen kommune sørge for at barn og unge i sårbar alder med komplekse 
situasjoner ivaretas i skolen? Har skolene tilstrekkelig kompetanse til denne oppgaven? Viser til 
forslag til at sosialfaglige stillinger som har ikke foreslås videreført i tidligere Nedre Eiker som en del 
av harmoniseringen.   

 
Svar 
 
Svar på spørsmål 1: 
 
Rådmannen er kjent med Arbeidstilsynets brev av 27.01.2020, der Arbeidstilsynet har forlenget 
tidsbegrenset samtykke til barnehagedrift i midlertidig modulbygg til og med 29.01.2021. Den 
05.06.2020 mottok vi vedtak fra Plan og bygning om at vi ikke får forlenget brukstillatelse utover 
01.01.2021 uten at modulene oppgraderes til dagens standard. 
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Det er utarbeidet en søknad om ytterligere forlengelse av Arbeidstilsynets samtykke. Søknaden er ikke 
sendt, på bakgrunn av tilbakemelding fra Plan og bygg av 05.06.2020 
 
Arbeidstilsynet har ulike virkemidler når pålegg ikke etterkommes, som bla. stengning og dagbøter. Det 
er vanlig prosedyre at Arbeidstilsynet først gir et varsel med en frist for utbedring, og varsel om vedtak, 
før slike virkemidler iverksettes. Størrelsen på slike dagbøter er ikke kjent, de vurderes i hvert tilfelle. 
 
Dersom en eventuell søknad om utsettelse av tidsbegrenset samtykke ikke innvilges, og Arbeidstilsynet 
varsler bruk av virkemidler, så må strakstiltak som f.eks reduksjon av antall barn og ansatte i barnehagen 
vurderes. 
 
Svar på spørsmål 2: 
 
Svar til spørsmål om Ung11 
Ung11 er ett av forsterkningstiltakene tidligere Drammen kommune innførte innenfor skoleområdet. 
Ung 11 har kapasitet til 25 deltagere hvert skoleår, og skoleåret 2019-2020 har 20 ungdommer deltatt. 
Tiltaket ble etablert i 2016, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder for mer grunnskoleopplæring til 
ungdom. Veilederen framhever at det er et mål at flere unge skal fullføre og bestå videregående 
opplæring. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Minoritetsspraklige/mer-
grunnskoleopplaring-til-ungdom---veileder/ 
 
Ung11 er et skoleår som skal være en ekstra forberedelse til videregående skole, og bidra til økt 
gjennomføring og mulighet for å lykkes i opplæringen. Behovet for mer grunnskoleopplæring for den 
enkelte skal være konkret og knyttes til hvilke muligheter den enkelte ungdommen har til å fullføre 
videregående opplæring. At en ungdom ønsker å forbedre grunnskolekarakterene for å komme inn på et 
bestemt utdanningsprogram, kan ikke vektlegges. Det er kommunen eleven bor i som behandler en slik 
søknad. 
 
Deltagerne på Ung11 i Drammen får tilbud om undervisning i matematikk, engelsk, norsk, samfunnsfag, 
KRLE og naturfag, i tillegg til at det brukes god tid på karriereveiledning. Det er gjennomgående stort 
fokus på mestring, livsglede og utvikling av eget selvbilde og selvtillit. Deltagerne på Ung11 får sitt 
vitnemål fra grunnskolen etter gjennomført skoleår på Ung11, og dette vitnemålet bruker de for å søke 
opptak til videregående opplæring.  
 
Det er avsatt midler i økonomiplanen til drift av Ung11 ut skoleåret 2020-2021. Dersom prosjektet 
Ung11 avsluttes etter skoleåret 2020-2021 vil elever som ønsker et ekstra år i grunnskolen fortsatt kunne 
få innvilget en søknad til kommunen om dette, men da vil de få tilbud om et ekstra år i grunnskolen i en 
ordinær 10. klasse ved en av kommunens ungdomsskoler. Da vil i praksis elevene gå siste år i 
grunnskolen to ganger. 
 
Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring. I Viken fylke finnes det et tilbud til ungdom 
som av ulike årsaker ikke ønsker å starte direkte i videregående opplæring etter 10. trinn. Tilbudet kalles 
UngInvest og har fem avdelinger. UngInvest i Drammen er den eldste og største av UngInvest-
avdelingene i fylket og er lokalisert på Nøsted.  
 
Ungdom kan være deltagere på UngInvest. Da brukes det ikke av retten til videregående opplæring, men 
tilbudet har da til hensikt å være et modningsår mellom grunnskolen og videregående opplæring for å 
hjelpe ungdom til å finne ut hva de skal bli.  
 
Målgruppen for UngInvest er blant annet ungdom som ikke ønsker å begynne i videregående skole, 
ungdom som ikke vet hva de skal bli, ungdom som trenger påfyll i eksempelvis matte, norsk og engelsk 
for å mestre skolegangen bedre i etterkant, og et tilbud til ungdommer som trenger et sosialpedagogisk 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Minoritetsspraklige/mer-grunnskoleopplaring-til-ungdom---veileder/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Minoritetsspraklige/mer-grunnskoleopplaring-til-ungdom---veileder/
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tilbud. Det er mulig å gå opp til privatisteksamen i noen grunnskolefag eller fag på videregående skoles 
nivå. UngInvest samarbeider med videregående skoler, fagopplæringen, næringslivet og andre. 
Utplassering i praksis er mulig.  
 
Svar til spørsmål om Kombinasjonsklassen på Åssiden 
Avtalen som kommunen har med Viken fylkeskommune om drift av Kombinasjonsklassen varer ut høsten 
2020. Viken fylkeskommune og Åssiden videregående skole ønsker et videre samarbeid ut over 2020 med 
Drammen kommune om Kombinasjonsklassen. Det må inngås ny avtale fra 2021 dersom tilbudet 
opprettholdes. 
 
Drammen Voksenopplæringen har 30 ungdommer som benytter tilbudet i Kombinasjonsklassen på 
Åssiden videregående. Drammen kommune betaler en egenandel på 1,7 millioner kroner per år for at 
elevene fra Drammen voksenopplæring skal få gå i Kombinasjonsklassen. Denne kostnaden dekker tilbud 
som elevene kan benytte bare når de er elever ved Åssiden, slik som eksempelvis: gratis frokost, 
kroppsøving, aktivitetsdager, hytteturer, forsmak på yrkesfag, veiledning og oppfølging av 
minoritetsrådgiver fra fylkeskommunen og andre ordinære elevtilbud ved Åssiden VGS. Den lovpålagte 
grunnskoleopplæringen for elevene i Kombinasjonsklassen gjennomføres av lærere ansatt ved Drammen 
voksenopplæring, og dekkes av virksomhetens ordinære lønnsbudsjett. Det betyr i praksis at lærere som 
er ansatt ved Drammen voksenopplæring har sin daglige arbeidsplass i Kombinasjonsklassen på Åssiden, 
og at de tilbakeføres til Drammen voksenopplæring om samarbeidet om Kombinasjonsklassen opphører.  
 
En videreføring av Kombinasjonsklassen vil per dags dato medføre en merkostnad på kr 1 700 000,- årlig. 
Beløpet dekker leie av lokaler på Åssiden videregående skole og bruk av skolens tilbud og tjenester som 
eksempelvis gratis frokost, kroppsøving, språkpraksis, aktivitetsdager og hytteturer i regi av Åssiden 
videregående skole. I tillegg får Drammen kommune sine elever i Kombinasjonsklassen tett oppfølging 
av minoritetsrådgiver fra fylkeskommunen.  
 
Om ungdommene ikke skal ha sitt undervisningstilbud i Kombinasjonsklassen videre vil de inngå i 
ordinært undervisningsløp ved Drammen voksenopplæring i Ilebergveien sammen med eldre/voksne 
elever. Ungdommene vil da ikke få sin undervisning i et aldersadekvat miljø, og således heller ikke 
mulighet til å ha en hverdag sammen med andre jevnaldrende ungdommer fra kommunen som de 
kanskje kjenner fra eget nærmiljø eller fritid. Alle tilbud som dekkes av kommunens egenandel på 1,7 
millioner kroner i dette samarbeidet slik som eksempelvis gratis frokost, språkpraksis og hytteturer for 
elevene bortfaller.  
 
Svar på spørsmål 3: 
 
Det foreligger ikke minstekrav til jordmordekning i kommunene.  Loven pålegger kommunen å: 
 

tilby følgende: 
 Nødvendige helse- og omsorgstjenester herunder: 
 

o Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 
o Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 

 
Det foreligger nasjonale anbefalinger knyttet til hva svangerskapsomsorgen skal omfatte.  Skal 
anbefalingene følges fullt ut anslås det at en jordmor følger ca 100 gravide per år. Dette er et eksempel 
på erfaringstall innhentet fra Oslo. Det fødes ca 1000 barn i Drammen hvert år.  Nybakte mødre skal ha 
besøk av jordmor innen 72 timer etter hjemkomst fra barsel. 
 
Prosjektstillingene i Drammen kommune utgjør 2,4 ÅV.  Jordmor-ressursen uten prosjektstillingene 
utgjør 6,6 ÅV. 
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I ASSS nettverket varierer dekningsgraden fra 5,3 ÅV pr 1000 fødte til 13,8 ÅV.  Gjennomsnitt er 8,1 ÅV.  
Drammens tall er altså 6,6 ÅV. 
 
Svar på spørsmål 4: 
 
Elever i skolen har ulikt behov for oppfølging og støtte, og ved alle skoler finnes sårbare elever som av 
ulike årsaker har behov for ekstra oppfølging. Alle ansatte ved skolen har ansvaret for å ivareta elevene 
på beste måte, men kontaktlæreren har et utvidet ansvar for oppfølging av elevene i egen klasse og for 
samarbeid med foresatte og eventuelt andre tjenesteområder som bidrar i et arbeid rundt enkeltelever.  
 
Skolene samarbeider tett med foresatte i tilretteleggingen for den enkelte elev, og har ofte hyppigere 
kontakt med foresatte for sårbare elever. Skolene har også gode rutiner for tett samarbeid blant ansatte 
på trinn, og alle ansatte som arbeider sammen i klasser har jevnlige møter der det planlegges for 
pedagogisk og sosialt arbeid i klassen. Det er naturlig at det i slikt samarbeid også legges strategier for 
hvordan sårbare barn kan ivaretas på beste måte.  
 
Alle skoler har helsesykepleiere som bidrar til ivaretakelsen av sårbare barn og ungdom i skoletiden. 
Denne yrkesgruppen supplerer skolene med annen kompetanse enn det pedagogene har. På 
ungdomstrinnet har skolene i tillegg lovpålagte sosiallærerstillinger som bidrar ekstra i arbeidet med å 
ivareta denne gruppen ungdom. Disse stillingene er ikke lovpålagte på barnetrinnet. Tidligere Nedre 
Eiker har likevel hatt denne typen stillinger også på barnetrinnet, og skolene melder om gode erfaringer 
med dette. På grunn av den økonomiske sitasjonen i kommunen er disse stillingene ikke foreslått 
videreført på barneskolene i tidligere Nedre Eiker, og heller ikke utvidet til å gjelde alle barneskoler i 
kommunen.   
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


