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HØRING SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER 
 
I desember 2011 vedtok Kommunestyret i Sør-Varanger en vurdering av skolestrukturen i 
kommunen.  
På bakgrunn av vedtaket ble det utformet et mandat som ble sendt ut på anbud. I mandatet 
fikk eventuelle tilbydere i oppdrag å se på skolestrukturen med følgende forutsetning: 
 
Hovedmålsetningen med skolestrukturanalyse/utredning skal være å utarbeidet et 
tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for politisk behandling og valg av framtidig skolestruktur i 
kommunen, som tar høyde for skolens beliggenhet og kapasitet i forhold til forventet 
bosettingsmønster og demografisk utvikling, samt bidrar til å sikre en fornuftig og økonomisk 
forsvarlig organisering av skoledriften i forhold til kommunens økonomiske 
rammebetingelser. 
 
Etter anbudsrunden fikk Norconsult oppdraget med å utforme rapporten. Den ble overlevert 
kommunestyret 12.september 2012.  Rapporten ligger vedlagt.  
 

Det er denne rapporten vi nå sender ut på høring. Sør-Varanger kommune ønsker innspill i 
sakens anledning og inviterer FAUer  og SUer til å komme med høringsuttalelser til 
rapporten. 
 
Høringsuttalelsene vil være med på å danne grunnlaget for behandling av saken. 
 
I henhold til Opplæringslovens § 8.1, (Skolen),: 

       Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda 
i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering 
i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.  

       Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.  

       Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein 
annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort 
vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven 
flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at 
skoleskyssen blir uforsvarleg lang.  
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Det vil si at saker som gjelder nedleggelse av skoler/endring av skolestruktur behandles som 
forskrift jfr Forvaltningsloven § 37,  (utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra 
interesserte): 

       Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.  

       Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller 
interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig 
berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. 
Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra 
andre.  

       Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan 
sette frist for å gi uttalelse.  

       Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den:  
a) ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller  
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller  
c) må anses åpenbart unødvendig.  

       Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at 
uttalelse gis muntlig. Når saken egner sig for det, kan forvaltningsorganet bestemme at 
forhandlinger om saken skal foregå i møte.  

 

I praksis vil det si at FAU og/eller SU skal høres før forskriften vedtas.  

Skolens styringsorgan er i denne sammenheng hovedadressat for høringen. 

Skolestruktur skal opp til politisk behandling 21. November og høringsuttalelsene vil som 
nevnt være en del av det saksforberedende arbeidet.  

Til orientering vil det også bli avholdt folkemøter i uke 43 og 44. 

 

Høringsfristen er satt til 7. November 2012. 

Høringsutalelser bes sendt elektronisk til  

Postmottak @ svk.no 

 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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