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Anmodning om tilsyn med Drammen kommunes organisering av skolehelsetjenesten i 

videregående skole 

 

Barneombudet vil anmode Fylkesmannen i Buskerud om å føre tilsyn med, og vurdere 

forsvarligheten av Drammen kommunes nye organisering av skoolehelsetjenesten i 

videregående skole. 

 

Vi viser til oppslag i Dagsavisen Fremtiden fredag 4. og 7. juli, og i Dagsavisen mandag 7. 

juli, om Drammen kommunes organisering av helsesøstertjenesten. I oppslaget i Dagsavisen 

Fremtiden, bekrefter Utdanningsdirektøren den nye organiseringen, og at den etter hans 

oppfatning er innenfor loven. 

 

Barnekonvensjonens artikkel 24 gir barn rett til helse, og artikkel 24 nr. 1 sier at barn skal 

«nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og 

rehabilitering». I den ligger det at myndighetene må legge til rette for at forholdene er mest 

mulig optimale for at barn kan utvikle god helse. Også innen helsetjenestene må barnets 

beste, barnekonvensjonen artikkel 3, være et grunnleggende prinsipp i alle avgjørelser, enten 

vi snakker om barn som gruppe eller på individnivå. 

 

Barneombudet ber Fylkesmannen i Buskerud om å se nærmere på følgende forhold i 

Drammen kommune: 

 

 Om Drammen kommune bryter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, når de trekker 

helsesøstrene ut av skolene og samler tilbudet i en felles helsestasjon for ungdom i 

sentrum 

 Om elevene i videregående skole gis et forsvarlig helsetilbud når tjenesten ikke er 

lokalisert på skolen. 

 Om Drammen kommunes nye organisering bryter med intensjonene i 

Folkehelsemeldingen (Melding til Stortinget nr. 34 2012-2013) 

 Om Drammen kommune har gjennomført en høring av elevene i videregående skole i 

denne saken, og om elevenes meninger kommer frem i saksframlegget. 

(Jf.barnekonvensjonens artikkel 12) 

 

Mandat  

Barneombudet skal i følge lov og instruks arbeide for at barn sine behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilstrekkelig hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge med i 

at lovgivning til vern om barn sine interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 
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forpliktelsene Norge har etter FNs barnekonvensjon. Mandatet til Barneombudet er avgrenset 

til barn under 18 år.  

I følge instruks § 4 for Barneombudet, kan vi på eget initiativ ta opp en sak med det riktig 

forvaltningsorganet. Vi skal også vise personer som henvender seg til oss videre til riktig 

forvaltningsorgan.  

 

Bakgrunn for anmodningen  

I prosjektet Helse på barns premisser i 2013/2014, satt Barneombudet blant annet fokus på 

skolehelsetjenesten (Lenke til rapport om Helse på barns premisser). Vi gjennomførte mange 

skolebesøk og samtaler med elever. Absolutt alle elever vi snakket med, ønsket en 

helsesøster som var mer tilgjengelig på skolene enn det som var tilfelle i dag. Dette er også 

dokumentert i Barneombudets omtalte rapport. 

 

På bakgrunn av det som er beskrevet over, ber Barneombudet om at Fylkesmannen 

gjennomfører et tilsyn med Drammen kommune. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Knut Haanes 

nestleder 

Morten Hendis  

seniorrådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 

 

   

 

Kopi til :  Norsk sykepleierforbund v/Kristin Sofie Waldum, 
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