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Tilbakemelding på avslutning av tilsynssak – skolehelsetjenestetilbudet i videregående
skole, Drammen kommune
Barneombudet viser til brev av 8.mars 2017 med avslutning av tilsynssak.
I brev av 9.juli 2014 anmodet Barneombudet Fylkesmannen i Buskerud om å føre tilsyn med,
og vurdere forsvarligheten av, Drammen kommunes nye organisering av skolehelsetjenesten
i videregående skole. Drammen kommune hadde valgt å trekke helsesøstrene ut av skolene
og samle tilbudet i en felles helsestasjon for ungdom i sentrum av byen.
Barneombudet mottok høsten 2014 en kopi av et brev Drammen kommune sendte til
Fylkesmannen i Buskerud. Brevet er datert 28.10.2014. Her gjør kommunen rede for
organisering av skolehelsetjenesten. Imidlertid har Fylkesmannen aldri gitt oss noen
tilbakemelding, bortsett fra et midlertidig svar i juli 2014, før vi mottok brevet om en formell
avslutning av saken, nå i mars. Vi ser også at vi burde etterlyst en tilbakemelding på vår
henvendelse tidligere.
I brevet fra mars i år, hvor dere avslutter tilsynssaken, skriver dere at i tilstandsrapporten til
Fylkesmannen i Buskerud for 2016 fremgår det blant annet at Drammen og andre kommuner
har styrket sin kapasitet innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det fremgår også i
samme tilsynsrapport at skolehelsetjenesten har hatt utfordringer, og «at det er store sprik i
helsesøsterressursene i de videregående skolene».
Selv om Fylkesmannen nå formelt har avsluttet saken, er Barneombudet fremdeles bekymret
for skolehelsetjenesten i Drammen kommune, noe som er forsterket av bekymringsmeldingen
NSF Buskerud oversendte Fylkesmannen i brev av 29.03.2017. Denne bekymringsmeldingen
er knyttet opp til hele skolehelsetjenesten i Drammen, ikke bare i den videregående skolen.
Her skriver NSF blant annet at kommunen ikke har brukt de 9 millionene som kom med
Regjeringens ekstrabevilgning til for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, til dette
formålet. Det førte til at kommunen heller ikke kunne søke på de øremerkede midlene for de
som har brukt de frie midlene etter intensjonen.
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Barneombudet ønsker å holdes orientert om hvordan dere følger opp bekymringsmeldingen
fra NSF Buskerud, og hvorvidt dere vil føre et mer omfattende tilsyn med skolehelsetjenesten
nå.
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