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Anmodning om lovlighetskontroll på PS 92/2020 Budsjett
og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 punkt 7
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Utredning av flytting av ungdomstrinnet fra Stadsbygd skole til Åsly skole legges på
høring i perioden 5.2.2021 til 19.3.2021.
2. Utredning av flytting av ungdomstrinnet fra Vanvikan skole til Åsly skole legges på
høring i perioden 5.2.2021 til 19.3.2021.
3. Endring av skolekretsgrenser legges på høring i perioden 5.2.2021 til 19.3.2021.
4. Flytting av ungdomstrinnene fra Stadsbygd og Vanvikan skoler til Åsly skole legges
fram for endelig behandling i kommunestyret 15.04.21.
5. Dersom punkt 1-4 vedtas som fremlagt, vil punkt 7 i vedtaket i PS 92/2020 bli
opphevet, og lovlighetskontrollen blir med det tatt til følge. Det vil da ikke være
grunnlag for å sende anmodning om lovlighetskontroll av saken til Statsforvalter.

Bakgrunn for saken
Indre Fosen kommune mottok 29.12.2020 anmodning om lovlighetskontroll av punkt 7 i
Kommunestyrets vedtak i sak 92/2020, Budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 20222024: «Ungdomstrinnet ved Stadsbygd og Vanvikan skoler samles på Åsly.
Administrasjonen utreder hvilket tidspunkt dette kan gjennomføres best både faglig og
økonomisk».

Saksutredning
Administrasjonen har konferert med Statsforvalteren i Trøndelag, og har kommet til at den
beste måten å svare ut anmodningen om lovlighetskontroll på, er å legge frem saken om
samling av ungdomstrinnene fra Stadsbygd og Vanvikan skoler på Åsly skole på nytt, med
forslag til vedtak likelydende det vedtaket som ble gjort 10.12.2020.
Før politisk behandling av saken, legges utredning av flytting av ungdomstrinnet ved
Stadsbygd skole og ved Vanvikan skole på høring i 6 uker, slik at alle berørte parter har
mulighet til å uttale seg. Saken blir behandlet i oppvekstutvalg og formannskap før den
kommer til endelig behandling i kommunestyrets møte 15.4.2021. Kommunedirektørens
forslag til vedtak i saken må forventes å være at ungdomstrinnene ved Stadsbygd og
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Vanvikan skoler samles på Åsly, i tråd med flertallets syn i kommunestyret 10.12.2020. Sak
om endring av skolekretsgrenser legges på høring i samme periode.
Ved å legge utredning av flytting av ungdomstrinnene ved Stadsbygd og Vanvikan skoler på
høring i starten av februar, i stedet for å vente på Statsforvalters behandling av saken, sparer
man tid. Det er viktig, både med tanke på vedtaket om bygging av Stadsbygd skole og
forutsigbarheten knyttet til fremdriften i det prosjektet og med tanke på forutsigbarheten for
elever, foreldre og lærere. Samtidig følges gjeldende vedtak fra 10.12.2020 opp, ettersom
det står i vedtaket at administrasjonen skal utrede hvilket tidspunkt flytting av
ungdomstrinnene kan gjennomføres best både faglig og økonomisk. I tillegg anser
administrasjonen at hovedargumentene i anmodningen om lovlighetskontroll følges opp,
ettersom det der påpekes at flytting av ungdomstrinnene bør være en egen politisk sak, at
saken bør utredes tilstrekkelig på forhånd og at den bør sendes på høring slik at alle berørte
parter har mulighet til å uttale seg.
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