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Saksbehandler Lise Kristel Karlsen 
 
 
 
 

Forskrift om skoletilhørighet - revidering 2021 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2019-2023 16.03.2021 12/21 
2 Formannskapet 2019 - 2023 25.03.2021 31/21 
3 Bystyret 2019-2023 14.04.2021 26/21 

 
 
Behandling i Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2021: 
Følgende hadde ordet ved behandling av saken: 
Knut Olav Farbrot (Utdanningsforbundet) 
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Innstilling fra Utvalg for kultur og oppvekst 
Forskrift om skoletilhørighet Sarpsborg kommune, vedtas. 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 25.03.2021: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Ingen 
 
Votering 
Innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling  
Forskrift om skoletilhørighet Sarpsborg kommune, vedtas. 
 
 
 
Behandling i Bystyret 14.04.2021: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Ingen 
 
Votering 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Bystyrets vedtak  
Forskrift om skoletilhørighet Sarpsborg kommune, vedtas. 
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Forskrift om skoletilhørighet - revidering 2021 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Forskrift om skoletilhørighet Sarpsborg kommune, vedtas. 
 
 
Vedlegg:  

- Forskrift om skoletilhørighet Sarpsborg kommune – revidering 2021 
- Høringsinnspill 2021 
- Forskrift om skoletilhørighet Sarpsborg kommune, vedtatt av bystyret 08.12.2016 

 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger med dette fram revidert forskrift om skoletilhørighet i Sarpsborg 
kommune, til politisk sluttbehandling. 
 
Forskrift om skoletilhørighet skal danne grunnlag for enkeltvedtak om skoletilhørighet for 
elever, både ved innskriving i 1.klassse, overgang til ungdomsskolen og ved flytting. 
Forskriften skal også danne grunnlag for behandling av søknader om skoletilhørighet ved 
annen skole enn nærskolen.  
 
Revidering av kommunal forskrift om skoletilhørighet, har flere formål. Revideringen skal 
tydeliggjøre kommunens definisjon av hva et utjevningsområde er og når og på hvilket 
grunnlag et utjevningsområde kommer til anvendelse. Videre har den til hensikt å 
tydeliggjøre hva som skal ligge til grunn for vedtak ved søknad om skolegang ved annen 
skole enn nærskolen.  
 
Høringsutkast til revidert forskrift om skoletilhørighet i Sarpsborg kommune var til behandling 
i utvalg for kultur og oppvekst den 09.02.2021. Utkastet har vært til høring i perioden 
10.02.2021 – 23.02.2021. Det er mottatt 6 høringssvar. Høringsinnspillene er sammenfattet i 
vedlegg som følger saken.  Ungdomsrådet i Sarpsborg kommune vil behandle saken i sitt 
møte den 12.03.2021. 
 
Forskrift om skoletilhørighet i Sarpsborg kommune, sluttbehandles i Utvalg for kultur og 
oppvekst den 16.03.2021, i Formannskapet 25.03.2021 og i Bystyret 14.04.2021. 
 
 
Utredning: 
Opplæringsloven § 8-1 regulerer hvilken skole elevene skal gå på. Her heter det:  
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. Videre fremgår av opplæringsloven §8-1, tredje ledd: Etter søknad  
kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.  
 
Formålet med en forskrift om skoletilhørighet med inntaksområder, er at denne skal være  
grunnlag for kommunens vedtak om skoletilhørighet for elever som starter i hhv. 1. og 8.trinn 
og ellers for elever som flytter til, eller innad i kommunen. Forskriften skal sikre forutsigbarhet 
for foresatte om hvilken skole barnet sogner til, og hva som legges til grunn for vedtak ved 
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søknad om skolegang ved annen skole enn nærskolen. Forskriften har ellers til hensikt å gi 
fleksibilitet for kommunen slik at skolenes kapasitet samlet sett, kan utnyttes på en best 
mulig måte og for at kommunen skal kunne tildele skoleplass ved annen skole enn 
nærskolen, når skolen barnet tilhører, ikke har plass til å ta inn flere elever.  
 
Kommunal forskrift om skoleplassering ble sist behandlet og revidert i Bystyret 08.12.2016.  
Kommunedirektøren erfarer at det i dag er usikkerhet om forståelse av utjevningsområdene 
og at det råder usikkerhet om hva som kan danne grunnlag for vedtak med henvisning til 
forskriftens §4, Søknad om skoletilhørighet ved annen skole enn nærskolen.  
 
Med henvisning til FNs barnekonvensjon og barnas rettigheter, vil kommunen også gjennom 
å revidere forskriften, tydeliggjøre at barnets beste skal veie tungt i enkeltvedtak som 
omhandler barn og unge i Sarpsborg.  
 
Revideringen av kommunal forskrift om skoletilhørighet endrer ikke de ulike 
utjevningsområdene slik de er definert i forskrift av 08.12.2016. Utjevningsområdene slik de 
fremgår av kartgrunnlaget som følger forskriften, vil være gjenstand for vurdering i 
forbindelse med revidering av Sarpsborg kommunes skolekapasitetsplan. Revideringen av 
skolekapasitetsplanen har forventet politisk behandling i løpet av 2021/2022. 
 
Hovedpunktene i revideringen er:  

- Språklige endringer som skal bidra til forståelsen av og etterlevelse av forskriften  
- Presisering av hva et inntaksområde er og hvordan og når det benyttes 
- Foreldres uttalerett knyttet til tildeling av skoleplass ved annen skole på 1. og 8.trinn 

og med henvisning til bruk av utjevningsområde, er presisert  
 
 - Barns rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon om barns rettigheter; artikkel 3 om  
   barnets beste, er lagt inn i forskriften.  
 - Grunnlag for vedtak i henhold til §4 om søknad om skolegang ved annen skole enn  
   nærskolen, er presisert. 
 
 
Høringsinnspill: 
Utkast til revidert forskrift om skoletilhørighet i Sarpsborg ble etter behandling i Utvalg for 
kultur og oppvekst 09.02.2021, sendt på høring med høringsfrist 23.02.2021. Høringen ble 
kunngjort ved at det ble sendt høringsinformasjon vedlagt høringsutkast til 
høringsinstitusjonene.  
 
 
Totalt er det kommet inn 6 høringssvar. Disse har gitt høringssvar:  
 
 
Grålum ungdomsskole 
 

 
Borgen barneskole - SU 

 
Hannestad barneskole - SU 

 
Varteig barne- og 
ungdomsskole - FAU 

 
Utdanningsforbundet 
Sarpsborg 

 
Alvimhaugen barneskole - 
SU 

 
Høringsinnspillene er gjengitt i sin helhet med kommunedirektørens kommentar, i vedlegg til 
saken. Nedenfor omtales endringer som er gjort på bakgrunn av innspill. 
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Kommunedirektøren har ved vurdering av innspillene lagt vekt på hvorvidt innspillene er 
forenlige med forskriftens formål slik dette framgår av opplæringslovens §8-1. Videre har 
kommunedirektørens vektlagt Udir sin presisering knyttet til formålet med kommunal forskrift 
om skoletilhørighet, slik dette fremgår i skriv om opplæringslovens nærskoleprinsipp av 
21.09.2009. Her framgår det: Opplæringsloven § 8-1 første ledd andre punkt, gir kommunen 
hjemmel til å fastsette forskrifter; Denne forskriftshjemmelen er først og fremst gitt for å sikre 
forutberegnelighet for innbyggerne i kommunen, samt styre den kommunale 
saksbehandlingen og sikre likebehandling. 
 
Kommunedirektøren støtter innspillet fra Utdanningsforbundet i Sarpsborg om at forskriftens 
formål, kommer inn som en egen §1.1. Samtidig har kommunedirektøren valgt å bruke en 
noe annen språklig formulering av forskriftens formål enn hva som fremgår av forslaget til 
Utdanningsforbundet. Endringen tydeliggjør at begrepet «kapasitet» i denne sammenheng vil 
være det samme som elevtall ved skolen fra år til år. Kommunedirektøren har ellers byttet ut 
høringsutkastets formulering «oppleve forutsigbarhet» med å «sikre forutsigbarhet». 
Begrunnelsen for dette er at forskriften viser til kommunens ansvar for å sikre gjennom de 
bestemmelser kommunen tar.  
 
Kommunedirektøren har også tatt til følge høringsinnspill om at forskriften må tydeliggjøre at 
kommunen ved tildeling av skoleplass på hhv. 1. og 8.trinn, skal legge til grunn at barn skal 
kunne få gå samme skole som søsken går på. Dette var tydeliggjort i forskrift av 2016, men 
ble tatt vekk i forslag til revidert forskrift av 2021. Parallelt med at revidert forslag til forskrift 
tydeliggjør at foreldre skal gis anledning til å opplyse saken før vedtak om skoletilhørighet 
fattes, var det kommunedirektørens opprinnelige vurdering at dette ville innebære at søsken 
ved samme skole, ville tillegges vekt som grunnlag for vedtak. At kommunedirektøren på 
bakgrunn av høringsinnspillene likevel har valgt å presisere at søsken ved samme skole skal 
vektlegges, er begrunnet med at det vil tydeliggjøre et vesentlig hensyn knyttet til 
opplæringslovens bestemmelser §8-1 som sier: Hensynene bak opplæringslovens 
bestemmelse om nærskole er både å ivareta sosial tilhørighet til nærmiljøet, sikre at 
skoleveien ikke blir for lang og at søsken får gå på samme skole. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 

-  
Miljø: 

-  
Folkehelse: 

-  
 
 
Rett utskrift. 
Dato: 15.04.2021 

Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. 
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