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ETABLERING AV SKOLE PÅ VEIDNES- SAMARBEIDSAVTALE MED 
PORSANGER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: A20  
Arkivsaksnr.: 16/151    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 7/16 Formannskapet 19.01.2016  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 
Kommunestyret gir Formannskapet mandat til å behandle forslag til samarbeidsavtale 
mellom Lebesby kommune og Porsanger kommune om opplæringstilbud for elever på Veidnes 
skole.   
 
Fremtidig samarbeidsavtale vil kunne omfatte følgende områder: 

• Felles rektor for Veides- og Børselv skole under forutsetning om dispensasjon fra 
rektorkrav. 

• Felles kompetanseheving for ansatte ved Veidnes- og Børselv skole 
• Felles skolerute for Veidnes- og Børselv skole 
• Elever ved Veidnes skole skal delta på felles undervisning med elever ved Børselv 

skole. Dette vil være 1-2 dager pr. uke for elever fra 4 trinn til 10 trinn, og 1 dag pr. 
uke for elever fra 1 til 3 trinn.  

• Betaling for elevplass (inkludert materiell og utstyr) og utgifter til felles 
kompetanseheving 

• Avtalen skal evalueres årlig. 
 
 
Vedlegg: 
 
Andre dokumenter: 
 
Faktaopplysning: 
I sak PS 74/15 den 16.12.2015, vedtok, vedtok kommunestyret opprettelse av skole på 
Veidnes med oppstart høsten 2016.  Administrasjonen ble bedt om å utrede 
samarbeidsløsning med Porsanger kommune, der saken skulle legges frem for kommunestyret 
19.01.16. 
 
Administrasjon har etablert kontakt med Porsanger kommune, men da Porsanger har fått ny 
oppvekstsjef om tiltrådte 15.01.16, har det ikke vært mulig å få plass forslag til fremtidig 
samarbeidsavtale om opplæringstilbud for elever ved Veidnes skole. Saken må derfor utsettes. 
Administrasjonen arbeider videre med saken og legger den frem til politisk behandling så 
snart forslag til samarbeidsavtale er utformet.  
 
 
 
Vurdering: 
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Det er mange faktorer som må plass for at skoletilbud på Veidnes skal være på plass til 
høsten. Administrasjonen foreslår derfor at Formannskapet får mandat til å behandle forslag 
til samarbeidsavtale med Porsanger kommune når den foreligger.  Dette gjør at man slipper å 
vente til neste Kommunestyremøte, og dermed kan gå i gang med eks. utlysning av 
undervisningsstilling samt søke Fylkesmannen om dispensasjon fra rektorkravet. 
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PLANSTRATEGI 2016-2019 
 
 
Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 141  
Arkivsaksnr.: 16/174    
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 8/16 Formannskapet 19.01.2016  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for 2016-2019. 
2. Forslag til planstrategi skal utarbeides og behandles av kommunestyret våren 2016.  
3. Endelig planstrategi 2016-2019 skal vedtas i kommunestyret sommeren 2016. 
4. Før nytt kommunestyre velges i 2019, skal det sittende kommunestyret evaluere den 

gjeldende planstrategien. 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre dokumenter: 
1. Lebesby kommune planstrategi 2012-2016 
2. Plan- og bygningsloven (2008) 
3. Veileder i kommunal planstrategi (Miljøverndepartementet 2011) 
4. Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2009) 
 
Faktaopplysning: 
Alle kommuner har en lovpålagt plikt til å utarbeide en planstrategi hvert fjerde år.  
En planstrategi skal beskrive planbehovet i en kommune. Formålet er å klargjøre hvilke 
planoppgaver kommunen bør prioritere for å legge til rette for en ønsket utvikling.  
 
Planstrategien er ment å være et verktøy for å styrke den politiske styringen av hvilke 
planoppgaver som prioriteres. Kommunestyret skal således være delaktig både i utarbeidelse 
og vedtak av ny planstrategi. 
 
En planstrategi skal bidra til å gi en oversikt over kommunens planoppgaver – plansystemet, 
planressurser og samlet planbehov. Dermed er den et nyttig verktøy for nye 
kommunestyrepolitikere til å sette seg inn i hva kommunal planlegging er, og hvilke 
utviklingstrekk og utfordringer som påvirker planbehovet i kommunen. 
 
Et viktig prinsipp er at planleggingen skal være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende 
enn nødvendig. 
 
Det er viktig å presisere at en planstrategi ikke er en plan, men en avklaring av kommunens 
planbehov. Det vil si at planstrategien ikke er en arena for å vedta mål og strategier – det 
gjøres i kommuneplanen. 
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Planstrategi er en lovfestet plikt 
 
Plan- og bygningslovens § 10-1 sier følgende om kommunal planstrategi:  
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden. 
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 
 
Arbeidet fremover 
 
Etter politisk vedtak om oppstart, varsles oppstart av planarbeidet på kommunens nettside og 
til fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Lebesbys nabokommuner. 
 
Administrasjonen lager utkast til ny planstrategi, hvor relevante utviklingstrender i 
kommunen beskrives og eksisterende planer, pågående planarbeid og fremtidig planbehov i 
sektorene kartlegges.   
 
Administrasjonens utkast legges fram for drøfting i kommunestyret i vårmøtet.  
 
Kommunestyrets vedtak og forslag til planstrategi offentliggjøres i minst 30 dager. Eventuelle 
innspill drøftes i kommunestyrets behandling av endelig planstrategi i juni 2016. 
 
Vurdering: 
Utarbeidelse av planstrategi er lovpålagt, og loven angir en tidsfrist for når ny planstrategi 
skal være vedtatt – innen ett år etter at nytt kommunestyre ble konstituert. Det er viktig å 
komme i gang med denne prosessen nå, for å sikre at planbehovet i Lebesby kommune 
vurderes grundig, at politikerne får anledning til å drøfte planstrategien, og at samfunnet 
forøvrig får anledning til å gi innspill før ny planstrategi vedtas. 
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ØNSKE OM KJØP AV TILLEGGSTOMT 
 
 
Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L33  
Arkivsaksnr.: 16/111  Unntatt offentlighet Ofl §13 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 9/16 Formannskapet 19.01.2016  
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