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Hovedkomiteen tar informasjonen om samarbeidsmulighetene med Sør-Aurdal til 

orientering.  Rådmannen bes videre utrede følgende mulige modeller: 

1. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for hele grunnskolen med skolested 

Nes. 

2. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for ungdomstrinnet med skolested  

Nes. 

3. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for ungdomstrinnet med skolested 

Hedalen. 

4. Lage utkast til egen gjesteelevavtale mellom de to kommunene. 

5. Utredningene legges fram for politisk behandling vinteren 2015. 

 

Saksutredning 
Kommunestyret fattet under budsjettbehandlingen i desember 2013 følgende vedtak som 

innebærer at Nes skole opprettholdes, og samarbeidsmulighetene med Sør Aurdal kommune 

skal utredes. 

Rådmannen ønsker en konkretisering av utredningsoppdraget, noe som er bakgrunnen for 

denne saken, i tillegg til å informere om status. 

 

Det siste år vært noe kontakt mellom Ringerike kommune og Sør Aurdal kommune på 

administrativt nivå. Det har blitt avholdt to møter i tillegg til telefonisk og elektronisk 

kontakt. Sør Aurdal kommune har grunnskoler tre steder, Bagn, Begnadalen og Hedalen, og 

utreder for tiden alle muligheter for endringer. Et mer formalisert samarbeid med Ringerike 

kommune er en av mulighetene de ser på. 

 

Vedtak i sak K 144/13, behandling av handlingsprogram, fastslår i punkt 5 at Nes skole ikke 

skal legges ned. Følgende aktuelle samarbeidsformer mener rådmannen da det kan være 

fornuftig å utrede:  

 Opprettelse av felles skolekrets for Nes og Hedalen for hele grunnskolen med 

skolested Nes. 

 Opprettelse felles skolekrets for Nes og Hedalen for ungdomstrinnet med skolested 

Hedalen. 



 Opprettelse felles skolekrets for Nes og Hedalen for ungdomstrinnet med skolested 

Nes. 

 Lage utkast til egen gjesteelevavtale mellom de to nabokommunene. 

 

Rådmannen vil fortsette med dialogen med Sør-Aurdal og legge fram resultatet av 

utredningen for politisk behandling vinteren 2015. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Vedtak i sak 144/13, strekpunkt 5; 

Nedleggelse av Nes skole gjennomføres ikke (økt utgift 1,0). Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur gis i oppdrag å utrede samarbeidsmulighetene med Sør Aurdal kommune og 

Hallingby skole. 

 

Økonomiske forhold 
Utredning av et mulig samarbeid vil vise de økonomiske sidene et samarbeid kan ha.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Skolenes samarbeidsutvalg består av personer som representerer foreldre, elever og ansatte 

og er naturlige høringsparter.  

 

Prinsipielle avklaringer 
Opplæringsloven har åpnet for at det kan etableres skolekretser på tvers av 

kommunegrenser. Et arbeid med å etablere felles skolekrets vil ikke påbegynnes dersom det 

ikke er politisk vilje til denne typen samarbeid på tvers av kommuner og fylker. Vedtak i 

denne saken vil gi svar på dette. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen utfører de oppdrag kommunestyret gir, og ser dette som en oppfølging av 

budsjettvedtak k-sak 144/13. Vedtak i denne saken vil gi rådmannen føringer for 

utredningen. Videre ser rådmannen at et formalisert samarbeid med Sør Aurdal kan gi et mer 

variert og bedre opplæringstilbud enn elevene får i dag; særlig på ungdomstrinnet. På sikt 

kan det også være økonomisk fordelaktig for begge de berørte kommunene. På denne 

bakgrunn anbefaler rådmannen at de foreslåtte utredningsoppgaver vedtas.  

 
 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 
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