
Høring på forslag om endring skolekretsgrense og flytting av 
5.-7. trinn fra Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole   
Berørte kretser er skolekretsen Hemnesberget og Finneidfjord  

Bakgrunnen for dette forslaget til endring er i hovedsak budsjettrammene vedtatt i 
kommunestyret 14.12.2017. Disse rammene er basert på reduksjon i kommunes inntekter, 
nedgang i elevtall, vridning av rammer fra Enhet skole til Helse og omsorg (demografisk 
utvikling) samt høye kostnader ved å drive 5 skoler (enheter). Høringsforslaget er starten på 
flere tiltak Enhet skole må gjøre pga. betydelig reduksjon i rammene for 2018, og videre inn 
i økonomiplanperioden. For at vi ikke skal utarme de 5 skolene vi har må vi starte opp med 
noen strukturelle grep for å imøtekomme dette. 

 

Høringen ønsker innspill på 2 saker som går til Kommunestyret (KST)  

1. Endring av skolekretsgrense Finneidfjord (kommunale skolekrets grense) fra å gjelde 
for 1.-7. trinn til å bli en skolekrets som dekker trinnene 1.-4.                             
Skolekrets Hemnesberget 1.-10. blir utvidet til å innlemme Finneidfjord 5.-10. trinn 
(nå 8.-10.trinn). Dette med virkning fra 01.08.18. 
 

2. Innspill fra berørte om mulige konsekvenser ved flytting av mellomtrinnet fra 
Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. Hva vil dette ha å si for Finneidfjord og 
hva vil dette ha og si for Hemnesberget? Dette med virkning fra 01.08.18. 

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003, og 
forplikter kommunene til å legge vekt på barnets beste, blant annet i saker om 
skolestruktur. Artikkel 3 nr. 1 peker på at barnets beste er et viktig hensyn i saker som 
gjelder barn. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 lyder: 

”Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.” 

En slik endring vil være av betydning og til det beste for elevene. Det er viktig å ha et 
tilfredsstillende læringsmiljø. En kostbar struktur vil utarme ressursene i den enkelt klasse, 
på den enkelte skole og dermed for den enkelte elev. Derfor mener vi disse forslagene til 
endringer er til barnas beste. 

 

 

 

 



Tidsplan på sakene: 

22.02.18  FSK  Vedtak i FSK om at høringsnotat sendes ut                      
01.03.18  KST  Informasjon om høringsnotat og frister             
04.04.18  OKU  Status i Oppvekst- og kulturutvalget                                               
20.04.18   Frist for innspill fra høringsnotat            
april/mai  KST Saken(e) opp til vedtak i KST                                

Nedleggelse av skoler eller endring av skolestrukturen (kretsgrenser m.m.) ligger under den 
kommunale handlefriheten. Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har 
innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller 
ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i 
kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et 
kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. 

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sogner til hvilke skoler. 
Dette gir forutberegnelighet for kommunens innbyggere. For foreldre og elever anses dette 
å være særlig viktig. Loven gir altså kommunen rett til å velge om den vil benytte sin 
lovbestemte adgang til å utarbeide forskrifter om skolekretsgrenser. 

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en 
skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev 
ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak. 

Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre elever, 
foreldre og nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få 
anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur. 

Andre som vil få anledning til å uttale seg i saken vil være: 

• fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og 
organisasjoner som kan ha interesse i saken 

• andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en endring 
• andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd og 

kommunens Ungdomsråd 
• samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres 
• fylkeskommunen (pga. endring i skyssbehov) 

Det finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen for å uttale seg skal 
være i saker om skolestruktur. Den enkelte som skal uttale seg må imidlertid få tilstrekkelig 
tid til å forberede sin uttalelse. Hemnes kommune velger å benytte to måneders høringsfrist 
(etter skriv: Retningslinjer 30.januar 2002/ Justis- og beredskapsdepartementets nettside). 

 

 



Opplæringsloven § 8-1 første ledd første og annet punktum lyder slik: 

§ 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. 

Første del i § 8-1. fastslår det såkalte nærskoleprinsippet. Det betyr at grunnskoleelever skal 
ha rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet som de 
sogner til. Andre del gjelder for saksbehandlingen, og åpner for at den enkelte kommunen 
kan gi kommunale forskrifter om hvilke skoler de ulike områdene i en kommune skal sogne 
til. Slike forskrifter angir såkalte kommunale skolekretsgrenser. Også disse må ivareta 
nærskoleprinsippet. 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Finneidfjord 
skole 

Ressurser 
1.-7. 

Mulig 
innsparing 
ved 1.-4.   

Økte 
kostnader 

TEK       
synergier 

Rektor ledelse 
Skole/SFO 

52 % 
8%  

0%   
0%  

Skyss Renhold/rom  

Inspektører 
Merkantil 

- 
25% 

- 
0% 

 Strøm/rom 

Lærere 499% 200%  Vedlikehold  
Antall grupper 3 til 2 1   Uteområdet 
Spes.ped - -    
Assistenter 
Skole      
Vedtak  
SFO               

 
135 % 
45 % 
55 % 

 
35%  
0 
0%  

 Investering 
Bygg 
Spesialrom 

Materiell/ 
Utstyr 

     

Sum %  
ansatte  

 819% 235%  
(200%+35%) 

  

     

Hva  Når  Økonomisk årseffekt for enhet skole  5/12(18) 
Flytte 5.-7. 
trinn. 
Finneidfjord 
til Hemnes 
sentralskole  

Høst     
2018 

Reduksjon 200 % lærer stilling     -1 320 000.- 
Redusert 35 % assistent stilling       -168 000.- 
Økt skysskostnader                           +194 250.- 
 
Netto besparing:                             1 293 750.- 

-550000 
   -70000 
    71400 
 
548 600 



 

Ny lærernorm høsten 2018 

Ny Lærernorm:  1.-4. trinn 16 elever pr. lærerårsverk    
   5.-7. trinn 21 elever pr. lærerårsverk    
   7.-10. trinn 21 elever pr. lærerårsverk  

Ny lærernorm gjeldende fra høsten 2018 vil ikke slå inn med ekstra ressurser om vi flytter 
5.-7. trinnet fra Finneidfjord skole og inn i gjeldende klasser ved Hemnes sentralskole          
(se tabell). Dermed er netto innsparingen det man reduserer fra Finneidfjord av lærer og 
assistentressurs + ekstra skysskostnad. 

 

Gsi-tall (2017-2018)                    
Antall elever og lærerressurser til undervisning uten spesialundervisning. 

 

 

 

 

 

Noen fordeler   Noen ulemper   
Større sosialt nettverk (5.-7. trinn)                    
Aktivitetstilbud (idrett / kulturskolen)                              
Letter overgang til U-skolen                           
Opprettholde 1.-4. trinn og SFO i Finneidfjord 
Opprettholde full deling (Hemnes sentralskole) 
Frigjøre areal 
Innsparing /økonomi   
             

Flere elever må ta skyss  
Redusert aktivitet i Finneidfjorden                         
Mindre fagmiljø ved Finneidfjord skole 
(færre lærere og assistenter) 
Større klasser Hemnesberget  
 
 

 1.-4. trinn 
Elever / lærereress. 

5.-7. trinn  
Elever / lærereress.  

Hemnes sentralskole  
Elever pr. lærerårsverk 

63 / 7,67 
8,21 

38 / 4,65 
8,17 

Finneidfjord skole 
Elever pr. lærerårsverk  

26 / 2,23 
11,65  

20 / 2, 50 
8 

Hemnes Sentralskole inkl  
Finneidfjord skole (5.-7. trinn) 

 58 / 4,65 
12,47 



Merket med rødt viser summen av elever 5.-7. trinn fra Finneidfjord skole + 
5.-7. trinn Hemnes sentralskole ved en eventuell sammenslåing 

Elever  

Hemnes ss + 
(Finneidfjord) 
2018 / 2019 

Hemnes ss + 
(Finneidfjord) 
2019 / 2020 

Hemnes ss + 
(Finneidfjord) 
2020/2021 

1. trinn   13  +  (4)=17 14 9 
2. trinn   11  +  (3)=14 13  +  (4)=17 14     
3. trinn   11  +  (8)=19   11  +  (3)=14 13   (4) 
4. trinn   20  +  (8)=28 11  +  (8)=19 11   (3) 
5. trinn   21  +  (7)=28 20  +  (8)=28 11+8=19 
6. trinn   13  +  (5)=18 21  +  (7)=28 20+8=28 
7.trinn 11  +  (5)=16 13  +  (5)=18 21+7=28 
8. trinn 23 20 18 
9. trinn 17 23 20 
10. trinn 20 17 23 

 

Tid  

Å gjøre noe nå haster, dette for ikke å utarme Hemnes skolene. De nye økonomiske 
rammene tvinger frem handling. Det å gjøre noen grep høsten 2018 er viktig for å få full 
effekt av reduksjonene i 2019. Det ligger an til nye rammekutt i 2019 og 2020. 

Det vil være av stor betydning å ta endringene i flere omganger (over flere år), 
nedbemanningen vil da i hovedsak bli tatt ved naturlig avgang.  Større sjanse til da å 
beholde ny kompetanse (nytilsatte). Det vil bli en STOR utfordring å rekruttere kompetente 
lærere i årene som kommer. Dette bl.a. pga. nye utdanningskrav, ny lærerutdanning og ny 
lærenorm.   

Vedlegg: Vedlegg til høringsnotat sak FSK 17/18 (22.02.18)                                       
Høring om endring av skolekretsgrense og flytting av 5.-7. trinn fra 
Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. Presisering av ny lærernorm                                                                                      

 

 

Høringen(e) sendes til: 

Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen 

eller elektronisk til: 

Postmottak@hemnes.kommune.no 

Høringer må være i postmottak senest fredag 20.04.18 
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