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Formannskapet-23.03.2022- 036/22
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022- 011/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.

Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022-011/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Sak om Overtagelse av skoleeieransvaret for videregående opplæring ble behandlet i Hovedutvalg for barn
og unge 17.08.2021 og i Formannskapet den 25.08.2021, under sak 216/21. Det ble fattet følgene vedtak:
1.
Bærum kommune fremmer søknad til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om forsøk
med kommunal overtagelse av skoleeieransvaret for videregående opplæring i kommunen.
2.
Det etableres en dialog om prosess og samarbeid i forsøket med aktuelle departement.

5.

3.
Det etableres en dialog om prosess og samarbeid i forsøket med Viken fylkeskommune.
4.
Forsøket sees i sammenheng med kommunenes øvrige satsinger knyttet til videreutvikling av
effektive og bærekraftige velferdstjenester rettet mot barn og ungdom.
Det tas forbehold om fullfinansiering av forsøket.

Tidligere behandling
Kommunedirektøren har tidligere redegjort om prosessen for å søke overtagelse av skoleeieransvaret for
videregående skoler i Hovedutvalg for barn og unge. Denne ble behandlet første gang 19.januar 2021 under
sak 007/21 Referatsaker. Sak om Prosess for å søke overtakelse av skoleeieransvaret for videregående skoler
ble opprettet under sak 008/21. Det ble også gitt en Orientering om oppfølging av vedtak i Hovedutvalg Barn
og unge om forsøk med ansvar for videregående skoler i Hovedutvalg for barn og unge den 04. mai 2021.
Redegjørelse
I Rundskriv H-26/05 anbefaler departementet at kommuner og fylkeskommuner som vil fremme søknad om
forsøk, innledningsvis får departementets vurdering av forsøksmodellen før det blir utarbeidet forslag til
fullstendige vedtekter.
Kommunedirektøren sendte 30.09.2021 en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) med en anmodning om en foreløpig vurdering av Bærum kommunes forsøksmodell med kommunal
overtakelse av skoleeieransvaret for videregående opplæring. I henvendelsen til departementet etterspør
Bærum kommune spesifikt en tilbakemelding på om departementet finner forsøksmodellen interessant
å gå videre med.
Bærum kommune ble i brev datert 21.10.21 orientert om at KMD hadde oversendt søknaden til
Kunnskapsdepartementet (KD) for en faglig vurdering.
Kommunedirektøren henvendte seg til KD for en statusoppdatering den 05.01.22.
KD ga i brev til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), datert 06.01.22, sin faglige vurdering av Bærum
kommunes forsøksmodell med overføring av skoleeieransvar for videregående opplæring fra Viken
fylkeskommune til Bærum kommune. I KD vurdering heter det at:
KD deler kommunens beskrivelse av at det er viktig med et godt samarbeid mellom grunnskole og
videregående opplæring og størst mulig kontinuitet i opplæringsløpet. Det er imidlertid flere hensyn
som må vektlegges i vurderingen.
KD mener at et forsøk må gi kunnskap som kan være til nytte for hele skolesektoren. Vår vurdering er
imidlertid at nytten av det omsøkte forsøket vil være begrenset da både befolkningsgrunnlaget og
befolkningssammensetningen i Bærum kommune skiller seg relativt mye fra andre kommuner.
Usikkerhet knyttet til videre utvikling for Viken fylkeskommune vil etter KDs syn også gjøre det
problematisk å sette i gang med et slikt forsøk de nærmeste årene.
På denne bakgrunn vil ikke KD anbefale at det arbeides videre med forsøket.
I brev fra KDD datert 25.01.22, redegjør departementet for at de, sammen med KD har tatt stilling til om
forsøksmodellen er interessant å gå videre med. I KDDs tilbakemelding konstaterer de følgende:
KDD har forelagt saken for Kunnskapsdepartementet (KD). Deres vurdering er at det ikke bør arbeides
videre med forsøket. Det begrunnes i at det omsøkte forsøket vil ha begrenset nytte siden
befolkningsgrunnlaget og befolkningssammensetningen i Bærum kommune skiller seg relativt mye fra

andre kommuner. KD viser også til at det er usikkerhet knyttet til videre utvikling for Viken
fylkeskommune, noe som vil gjøre det problematisk å sette i gang med det omsøkte forsøket de
nærmeste årene. KDD slutter seg til denne vurderingen, og det er ikke aktuelt å gå videre med å
etablere forsøk med kommunal overtakelse av skoleeieransvaret for videregående opplæring i Bærum
kommune.
Kommunedirektørens kommentar
Det er flere kriterier definert i Rundskriv for forsøk i kommuner og fylkeskommuner, som må oppfylles for at
Departementet skal gi sin godkjenning til forsøket. Departementet begrunner sin vurdering med at det
omsøkte forsøket vil ha begrenset nytte siden befolkningsgrunnlaget og befolkningssammensetningen i
Bærum kommune skiller seg relativt mye fra andre kommuner. Kommunedirektøren noterer at
departementet også viser til at det er stor usikkerhet knyttet til videre utvikling for Viken fylkeskommune, og
at det kan gjøre det problematisk å sette i gang med det omsøkte forsøket de nærmeste årene.

Behandlingen i møtet 23.03.2022 Formannskapet
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet-23.03.2022- 036/22:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet 15.03.2022 Hovedutvalg for barn og unge
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022- 011/22:
Innstilling:
Saken tas til orientering.

