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Samarbeidsutvalgene ved grunnskolene i Re og Tønsberg kommuner, Ungdomsrådene i Re og
Tønsberg kommuner, Utdanningsforbundet Tønsberg, Fagforbundet Tønsberg
Foreldreutvalgene i grunnskolene i Re og Tønsberg kommuner

Høring - lokal forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune
Re og Tønsberg kommuner slås sammen til Tønsberg kommune fra 1. januar 2020. Begge de
gamle kommunene praktiserer en ordning med kretsgrenser. I Re kommune har foreldre skrevet
inn barna sine i grunnskolen, mens Tønsberg kommune har fattet enkeltvedtak om skoleplass i
grunnskolen basert på forskrift om kretsgrenser.
Forskriften angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som
skolenes opptaksområder eller skolekretser. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det alltid
utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret.
Vurderinger
Forskriften har til hensikt å sørge for faste, forutsigbare kretsgrenser. Dette igjen skal medvirke
til å skape trygghet og gode nettverk for både elever og foreldre. Videre angir forskriften hvilke
retningslinjer som skal følges dersom kretsgrensene skal endres eller enkelte skoler får
utfordringer med å få plass til alle elevene som sokner til skolen. Til slutt beskriver forskriften
saksgang i tilfeller der foreldre ønsker en annen skole enn nærskolen for barna sine.
Inndelingslova, §13, sier at ved sammenslåing av kommuner gjelder lokale forskrifter og
vedtekter fremdeles for de gamle delene av den nye kommunen inntil de blir endret.
Rådmannen mener det er viktig å sikre god forvaltning og likeverdighet helt fra opprettelsen av
den nye kommunen. Dette sikres best gjennom ett sett forvaltningsregler. Ved å vedta ny lokal
forskrift i forkant av kommunesammenslåingen, vil denne gjøres gjeldene for alle nye elever på
1. og 8. trinn som vil få forhåndsvarsel og vedtak om skoleplass i løpet av 1. kvartal 2020 og for
alle elever som vil komme til å flytte til kommunen eller internt i den nye kommunen.
Det presiseres at forslag til lokal forskrift om kretsgrenser ikke gjør endringer i de kretsgrensene
som gjelder i de gamle kommunene. Det er derfor ikke vedlagt kart over gjeldende kretsgrenser.
Disse er å finne på kommunens nettsider.
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Om høringen
Høringsinstansene står fritt i forhold til hva de vil uttale seg om.
Høringsfrist: 25.10.2019
Innspill sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi i wordformat til espen.irving.riiser@tonsberg.kommune.no av hensyn til den den videre
saksbehandlingen.
Lokal forskrift skal vedtas av kommunestyret. Høringsinnspillene vil ligge til grunn for endelig
utforming av forskriften, og de vil i sin helhet bli vedlagt saken som kommer til behandling i
kommunestyret.
Med hilsen
Espen Irving Riiser
virksomhetsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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