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OVERSENDELSESBREV LOVLIGHETSKONTROLL

Ringerike kommunestyre hadde møte 22.05.14, og behandlet blant annet sak 66/2014 – 
Nedlegging av Stranden skole fra skoleåret 2014/2015.

En representant krevde på vegne av Senterpartiet, Solidaritetslista og Fremskrittspartiet 
lovlighetskontroll av vedtaket.

For å gi Fylkesmannen nødvendig faktagrunnlag for å vurdere lovligheten av avgjørelsen, 
vedlegges selve saksframlegget med 14 vedlegg. Flere brev og uttalelser kom etter 
høringsfristens utløp. Disse ble likevel forelagt politikerne for de behandlet saken. 

Saken om nedlegging av Stranden skole har blitt behandlet i følgende utvalg i Ringerike 
kommune:

Ungdomsrådet, sak 12/14 – 06.05.14

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur, sak 18/14 – 07.05.14

Ringerike formannskap, sak 93/14 – 13.05.14

Ringerike kommunestyre, sak 66/14 - 22.05.14 

Utskrift av møteprotokollene fra disse behandlingene følger vedlagt.

Rådmannen har vurdert, og ikke sett det naturlig å framlegge saken for kommunestyret for 
fornyet behandling før oversendelse til Fylkesmannen. Dette støttes av ordfører.

Årsaken til dette er at kravet om lovlighetskontroll ble varslet før kommunestyret voterte. 
Følgelig var kommunestyret godt kjent med innvendingen mot lovligheten før de traff sitt 
vedtak. Det er ikke tilkommet nye opplysninger som skulle tilsi at kommunestyret bør få 
saken framlagt på nytt for eventuelt å omgjøre sitt vedtak.

Tidsaspektet er vesentlig når det gjelder lovlighetskontrollen. Det ble ikke stilt noe krav om 
oppsettende virkning av vedtaket i kommunestyret. 

Ringerike kommune forholder seg til vedtaket om nedlegging av Stranden skole, og 
iverksetter i dag prosessen med elevenes valg av skole samt informasjon om forestående 
foreldermøter og  besøksdager for elevene på nye skoler.
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Ringerike kommune ser det følgelig som viktig at fylkesmannens lovlighetskontroll ikke tar 
veldig lang tid.

Med hilsen

Geir Svingheim
spesialrådgiver

telefon: 974 29 448

Kopi: Rådmannen, kommunalsjef skole, ordfører

Vedlegg til fylkesmannen: 

 14 høringsuttalelser innenfor høringsfristen, brev og uttalelser innkommet etter 
høringsfristen.

 Brev fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS av 22.05.14
 Brev fra FAU Stranden skole av 25.05.14

 Utskrifter av møteprotokollene fra behandlingene i Ringerike kommune 


