
 

                                                                                                                                    Lund den 02.01.2013 

 

 

 

Det Kongelige Kunnskapsdepartement 

Postboks 8119 Dep 

0032 Oslo 

 

 

Vedr. høring – Forslag til endring i opplæringslov angående 

interkommunale skolekretser. 
 

Viser til høringsbrev av 19.10.2012. Vi er bosatt i Lund skolekrets i Nærøy kommune, og vi er foreldre 

til totalt 5 barn under skolepliktig alder.  

 

Det har igjennom de siste 12 år blitt fremmet en rekke forslag om nedlegging av vår lokale 

grendeskole, og et nedleggingsvedtak er også opphevet av fylkesmannen. Reiseavstanden til de to 

nærmeste alternative skolene i egen kommune er 85-100 minutter en vei med buss og ferge, og 

dette er av fylkesmannen og utdanningsdirektoratet blitt vurdert som for lang reiseavstand i forhold 

til reisetidsnormen for småskoletrinnet. For å kunne gjennomføre en nedleggelse av grendeskolen, 

har et samarbeid med nabokommunen vært fremmet som alternativ av Nærøy kommune 

 

Vi vil anmode om at en åpning for interkommunale skolekretser i lovverket, må utformes på samme 

måte som grunnskolelovens bestemmelser om interkommunale skoler. Slik at kommunene har felles 

eierskap og styring med den interkommunale skolen.  Samt at en nedlegging av den interkommunale 

skolen, må underlegges samme bestemmelser som en nedlegging av de eksisterende kommunale 

grendeskoler. Med like beslutningsprosesser i den enkelte deltakende kommune, og samme krav til 

alternativt skoletilbud og reisetid for de forskjellige elevene ved en nedlegging.   

 

Vi frykter at en lovendring lik det forslag som Kunnskapsdepartementet har fremmet i høringsbrevet 

vedr. interkommunale skolekretser, kan brukes som brekkstang for å nedlegge lokal grendeskole og 

påtvinge elevene reiseavstand utover lovverkets bestemmelser, ved en fremtidig nedleggelse av 

skolen i den interkommunale skolekretsen. En varighet på samarbeidsavtalen lik en valgperiode slik 

det er antydet i høringsbrevet, er totalt uakseptabelt. Skal småbarnsfamilier kunne bosette seg på et 

sted som Lund, må man ha sikkerhet for at et skoletilbud innenfor lovverkets bestemmelser må tilbys 

i en periode på 15-20 år.  

 

Vennlig hilsen 
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