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Orientering om oppfølging av vedtak i Hovedutvalg Barn og unge om forsøkt med
ansvar for videregående skoler

Det vise til vedtak fattet av Hovedutvalg Barn og unge 19.01.21.
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020291254
&dokid=5258056&versjon=2&variant=A&
Kommunedirektøren bes ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet
med sikte på at Bærum kommune får overta ansvaret for de videregående skolene i
Bærum fra Viken fylkeskommune.
Bærum kommune ønsker å innlede en prosess der det i samarbeid med departementet
utredes mulighetene og konsekvensene av en eventuell overtakelse samt
finansieringsløsning. Det må settes som en forutsetning for en overtagelse at finansiering
følger med.
Kommunen ønsker dialog med departementet om Bærum som en stor kommune kan ha
ansvar for hele utdanningsløpet fra grunnskole ut videregående, og videre hvordan
prosessen med en slik overtalelsene kan gjennomføres. Kommunedirektøren bes melde
tilbake til hovedutvalget etter dialog med departementet.
Endelig avgjørelse om overtakelse av oppgaver må fattes politisk. Det er ønske om å
inkludere Asker kommune som en potensiell samarbeidspartner ved overtagelse av de
videregående skolene. Asker kommune inviteres derfor til et samarbeid om dette.
Status i arbeidet
Kommunedirektøren har avholdt møte med administrasjonen i Asker kommune, med invitasjon til
et samarbeid knyttet til kommunalt ansvar for skoleløpet 1.-13.skoleår. Asker kommune stilte seg
positive til å delta i en innledende fase.

Kommunedirektøren har sendt en forespørsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
bedt om et møte med ekspedisjonssjefen i Kommunalavdelingen samt ekspedisjonssjef Morten
Rosenkvist i KD. Brevet er vedlagt notatet.
Et møte ble avholdt 23.04.21 og følgende representanter deltok:
-

-

-

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre i
kommunalavdelingen sammen med avdelingsdirektør Mari Jacobsen og 2
seniorrådgivere.
Fra Kunnskapsdepartementet Ekspedisjonssjef Morten Rosenkvist i avdeling for
videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk sammen med Avdelingsdirektør
Kristin Ryan og Avdelingsdirektør Tone Sollien.
Fra Asker kommune direktør for Oppvekst Kai Erik Lund
Fra Bærum kommune velferdsdirektør Kristin Nilsen og Kommunalsjef for Oppvekst skole
Siv Herikstad.

Innledningsvis redegjorde velferdsdirektør Kristin Nilsen for bakgrunn i saken og foreløpig prosess.
Det ble gjort rede for intensjonen med å sikre et mer helhetlig skoleløp for elevene i 6-19perspektiv og behovet for å pilotere forsøk med tydelige kvalitetsmål samt gevinster ved økt
nærhet til skoleeier. Det poengtert hvordan kommuner på størrelse med Asker og Bærum har
kapasitet til å påta seg piloteringsansvar. Kommunene har et solid fagmiljø og har i flere
sammenhenger pilotert innovasjoner i oppvekstsektoren som har fordret omfattende og
tverrsektorielle innsatser. Fremtidens læring og sømløse overganger i spesielt sårbare faser av
elevenes opplæringsløp har vært sentrale. Målet er å ha en helhetlig skolegang med et
fremtidsperspektiv i innhold og organisering samt et spesifikt fokus på elever i risiko og blant
annet tett oppfølging i skoleløpet og nødvendig bistand for å fullføre videregående opplæring.
I møtet ble det også understreket at en pilotering fordrer at finansiering følger med forsøket.
Asker kommunes administrasjon orienterte om at de ønsker å være med i en innledende fase.
Deretter orienterte departementene om prosess for søknad om forsøk. Følgende informasjons
fremkom under møte.
Deretter orienterte departementene om prosess for søknad om forsøk. Følgende informasjon
fremkom under møte.






Det er forsøksloven som regulerer forsøk mellom forvaltningsnivåer. Forsøkene skal være
forsvarlige og faglig vel underbygget, de skal være midlertidige (inntil 4 år). Forsøk skal
være reversible, og det skal være mulig å gå tilbake til ordinær oppgaveløsing etter at
forsøksperioden er avsluttet. Utgangspunktet er at man går tilbake til
"normalsituasjonen" etter endt forsøk. Initiativer til forsøk kan komme både nedenfra og
ovenfra, dvs fra en kommune eller fra nasjonale myndigheter.
Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner en søknad, men
Kunnskapsdepartementet må vurdere de faglige sidene ved et eventuelt forsøk på dette
området.
Kunnskapsdepartementet skal etter planen sende forslag til ny opplæringslov i løpet av
sommeren. Kunnskapsdepartementet viste også til den nylig fremlagte
stortingsmeldingen om fullføringsreformen i videregående opplæring. Hvis kommunene





har som intensjon å overta ansvar for videregående skoler etter et eventuelt forsøk, bør
det arbeides parallelt med innspill til opplæringsloven. Kommunene bør også legge
nasjonale mål og ambisjoner i Fullføringsreformen, jf. Meld.St.21 (2020-2021)
Fullføringsreformen - med åpne dører mot verden og fremtiden, til grunn for arbeidet med
en forsøkssøknad.
Det anbefales å starte en dialog med Viken fylkeskommune.
Det bør vurderes om kommune eventuelt skal søke sammen eller hver for seg.
Overføringsverdi er en sentral målsetting i forsøk.
Det er ikke andre kommuner som har vist interesse for forsøk med videregående
opplæring nå. Det er tidligere kommet en søknad fra Bergen kommune, hvor utfall ikke
ble gjennomføring av forsøk. Det er også tidligere gjennomført et forsøk med kommunalt
eierskap til videregående skoler i Båtsfjord kommune (evaluert i 2008).

Kommunene etterspurte kontaktpersoner i departementene som en del av videre prosess.
Ekspedisjonssjefene ble oppgitt som kontaktpersoner og kommunene ble gjort oppmerksomme
på at det er liten kapasitet i kunnskapsdepartementet til å gi faglige råd i prosessen.

Avslutning
Kommunedirektøren vil be om et møte med Viken Fylkeskommune som en del av den videre
prosessen. Vedtaket fra Hovedutvalg Barn og unge i januar 2021 forstås slik at Bærum kommune
går i gang med en prosess for å søke et forsøk om kommunale overtakelse av de videregående
skolene i Bærum.

