
Kommunestyrets behandling av sak 4/2022 i møte den 10.02.2022: 

Behandling  

Bjørn Ola Holm (V) fremmet følgende forslag: 

Nærøysund skal være en kommune med god kvalitet i utdanningen. De naturgitte 

forutsetningene Nærøysund kommune har, gir grunnlag for vekst og optimisme i hele 

kommunen. Utviklingen må skje ut i fra forutsetningen om bærekraftig kunnskap og 

utvikling.  Et godt skoletilbud i hele kommunen må til for at den ønskede utviklingen skal 

realiseres. Skjer dette er det ikke grunn til å anta at elevtallene vil falle ved grendeskolene. 

Kommunestyret legger til grunn at: 

 kvaliteten på skoletilbudet ved grendeskolene ikke er dårligere enn ved 

sentrumsskolene 

 det er mulig å rekruttere kvalifiserte lærere ved alle skolene 

 en reduksjon i skoletilbudet ved grendeskolene vil ha en stor og ikke ønsket negativ 

effekt på befolkningsutviklingen i de skolekretsene som rammes. Ei grend med kun 

barnehage og 1-4 skole vil bli mindre attraktiv for barnefamilier. 

 kretsgrensene kan justeres dersom investeringene i nye skolebygg kan reduseres, 

uten at skoletilbudet ved de mindre skolene reduseres, eller at noen elever får en 

urimelig lang reiseavstand. 

 store skoler i Rørvik og Kolvereid ikke har gitt bedre skoler. Det bør derfor vurderes å 

dele opp disse skolene i mindre administrative enheter, ved for eksempel å skille ut 

ungdomstrinnet som egne skoler. 

 midlene fra Havbruksfondet også skal brukes til å styrke tjenestetilbudet i grendene, 

der det tross alt er mest laks. 

  

Etter diskusjon i møtet trakk Bjørn Ola Holm (V) sitt opprinnelige forslag, og fremmet 

følgende tilleggsforslag: 

Nærøysund skal være en kommune med god kvalitet i utdanningen. De naturgitte 

forutsetningene Nærøysund kommune har, gir grunnlag for vekst og optimisme i hele 

kommunen. Utviklingen må skje ut i fra forutsetningen om bærekraftig kunnskap og 

utvikling. Et godt skoletilbud i hele kommunen må til for at den ønskede utviklingen skal 

realiseres. 



  

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Bjørn Ola Holm (V) ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Saken i sin helhet med vedlagte rapporter og planer sendes ut til berørte parter som 

 Elevråd 

 Ansatte v. tillitsvalgte 

 FAU ved alle skolene 

 Nærøysund ungdomsråd 

 Fylkeskommunens samferdselsavdeling 

 Nærøysund idrettsråd 

 Idrettslagene 

 Val barne- og ungdomsskole 

 Barnehagene 

  

Ansatte og ledelse på hver enkelt skole må drøfte i organisasjon og ledelse og komme med 

innspill. 

  

Høringsfrist settes til 1. april. 

  

Nærøysund skal være en kommune med god kvalitet i utdanningen. De naturgitte 

forutsetningene Nærøysund kommune har, gir grunnlag for vekst og optimisme i hele 

kommunen. Utviklingen må skje ut i fra forutsetningen om bærekraftig kunnskap og 



utvikling. Et godt skoletilbud i hele kommunen må til for at den ønskede utviklingen skal 

realiseres. 

  

1.    Høringen tar stilling til følgende spørsmål:  

 Videreføring av dagens skolestruktur og skolekretsgrenser, forutsatt at det 

identifiseres tiltak for at elevgrunnlaget opprettholdes 

 Endring av skolekretsgrense for 8-10. trinn på Austafjord skole vurderes, Elevene 

overflyttes til Rørvik Skole.  

 Marøya inkluderes i Rørvik skolekrets, som en naturlig følge av vedtaket om at 

Marøya nå er en bydel i Rørvik. 

 Elevene som går på Nærøysundet Skole fordeles mellom Rørvik og Kolvereid fra og 

med 8. trinn. Nye skolekretsgrenser etableres.  

 Endring av skolekretsgrense for 5-7. trinn ved Gravvik oppvekstsenter vurderes, 

Elevene overflyttes da til Kolvereid skole.  

 Endring av skolekretsgrense for 5-7 trinn ved Foldereid oppvekstsenter vurderes. 

Elevene overflyttes da til Kolvereid skole.  

 Justering av skolekretsgrensen mellom Foldereid og Kolvereid. Skolekretsgrensen 

fastsettes øst for Krekling.  

 Svømmeundervisninga i kommunen fordelt mellom Kolvereid og Rørvik 

videreføres.  

 

2.    Følgende vedtak fattes og skal ikke følge høringen videre:  

 Formannskapet ber kommunedirektøren legge frem en sak i neste formannskap 

som gjelder flytting av barnehagen i Gravvik inn i Gravvik oppvekstsenter.  

 Det utarbeides et forprosjekt om bygging av ny skole på Rørvik med utgangspunkt i 

endelig vedtak i denne saken 



 Det utarbeides et forprosjekt på en utbygging og renovering på Nærøysundet skole 

med utgangspunkt i endelig vedtak i denne saken. 

  

  

  


