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Spørsmål om skolemålsavstemninger i Askøy kommune
Utdanningsdirektoratet viser til brev av 22.11.2011. Deres henvendelse ble ved en
feiltakelse ikke besvart av oss. Konsekvensen av det er at vi ikke har fått sendt et svarbrev
før nå. Vi beklager dette.
Henvendelsen gjelder to skolemålsavstemninger ved henholdsvis Fauskanger barne- og
ungdomsskole og Træet skole. Begge med beliggenhet i Askøy kommune. De to
skolemålsavstemningene ble avholdt 31. mai 2010. De som var stemmeberettiget til
Fauskanger barne- og ungdomsskole avga stemme der, mens de som var stemmeberettiget
til Træet skole avga stemme der. Det var dessuten mulig å avgi forhåndsstemme ved
kommunens kundetorg, Kleppestø senter, i tiden fra og med 25. mai til og med 28. mai
2010. Ved forhåndsavstemningene stemte til sammen 43 personer. 27 av disse var
stemmeberettiget til Træet skole og 16 var stemmeberettiget til Fauskanger. Av de 43
avlagte stemmene, var 30 for nynorsk og 13 for bokmål.
Samtlige forhåndsstemmer ble imidlertid lagt i samme urne, slik at man i ettertid ikke
kunne fordele bokmåls- og nynorskstemmene på den enkelte skole. Forhåndsstemmene
skal tillegges stemmene avgitt ved skolene. Det er ikke mulig i dette tilfelle. Følgelig er
valgresultatet ved den enkelte skole ukjent. Til tross for den feil som ble begått, og som
Bokmålsforbundet gjorde valgstyret oppmerksom på, vedtok valgstyret i møter hhv 21. juni
2010 og 11. januar 2011 å godkjenne valget.
Bokmålsforbundet anmodet Fylkesmannen i Hordaland om å foreta en lovlighetskontroll av
vedtak fattet av Askøy kommunestyre. Anmodningen ble avslått i brev av 28.02.11.
Bokmålsforbundet har henvendt seg til direktoratet for å få klarlagt hvilke krav som skal
stilles for gjennomføring av en godkjent skolemålsavstemning. Bokmålsforbundets påstand
er at kravene etter opplæringslovens § 2-5 syvende ledd ikke kan anses oppfylt.
Utdanningsdirektoratets svar:
Direktoratet kan ikke ta stilling til om denne konkrete saken utgjør et brudd på
opplæringsloven § 2-5 syvende ledd, men generelt kan vi si at opplæringsloven § 2-5
syvende ledd stiller krav om en rådgivende folkeavstemning ved skifte av målform i det
området som sokner til en skole, jf. § 8-1. Det innebærer at de som bor i skolens
opptaksområde skal være hørt før vedtak om hovedmål fattes. Det faktum at
skoleavstemningene i Askøy kommune ikke fulgte denne prosedyren, herunder om dette
har virket bestemmende på vedtakets innhold, er etter direktoratets mening et spørsmål om
lovlighetskontroll som må vurderes av kommunestyret og/eller Fylkesmannen. Det vises
derfor til de svar som Fylkesmannen har gitt i saken.
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