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Arkivsak: 19/262   

Sakstittel:  ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I 

LEBESBY KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre vedtar Forslag til ny lokal forskrift for skolekretsgrenser i Lebesby 

kommune. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.08.2019. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Forskrift til skolekretsgrenser i Lebesby kommune vedtatt 22.06.16 i sak PS 33/16 

UDIR-2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Eksisterende lokal forskrift til skolekretsgrenser for Lebesby kommune ble vedtatt i juni 

2016. Dette skjedde i forbindelse av etablering av skole på Veidnes da barn folkeregistrert 

bosatt på postadresse 9717 ikke tilhørte noen skolekretser i Lebesby kommune.  

 

Veidnes skole er foreslått lagt ned fra høsten 2019 på grunn av manglende elevgrunnlag. Hvis 

skolen blir lagt ned og ikke midlertidig stengt foreslår sektormyndighet at forskrift til 

skolekretsgrenser endres. 

 

Det har også vært endring av opplæringsloven som gjør at enkelte lovhenvisninger må 

oppdateres.  

 

 

Vurdering: 

I forslag til ny forskrift er at antall skolekretser endret fra 3 til 2, noe som innebærer at barn 

som er folkeregistrert bosatt på postadresse 9717 tilhører Lebesby skolekrets.  

 

På grunn av lange geografiske avstander forutsetter en slik ordning bruk av vertsfamilie. Det 

betyr at barn fra Veidnes går på skole ved Lebesby oppvekstsenter og bor i ukedagene hos en 

vertsfamilie.  Det er også foreslått at Lebesby kommune kan vurdere annen løsning i form av 

gjesteelevordning i Porsanger kommune. Dette vil også innebære bruk av vertsfamilie da de 

geografiske avstandene er for store til daglig skoleskyss.  

 

I henhold til opplæringsloven §7-1 fremkommer følgende:  
Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast vekt 

på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg 

skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven 

skal skyssast eller innlosjerast. 



 

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte. 

 

Det foreligger ingen nasjonale føringer mht krav til de som skal være vertsfamilier eller 

rammer for utgiftsdekning til vertsfamiliene. Kommunen har tilsynsansvar og må derfor ved 

bruk av vertsfamilier etablere rutiner, som ivaretar barn, foreldre og vertsfamilie. Kommunen 

vil få utgifter til ukentlig skoleskyss til/fra skolestedet samt til utgiftsdekning til vertsfamilie, 

ofte benyttes samme satser som barneverntjenesten. Ved eventuell gjesteelevordning i 

Porsanger kommune vil man også få utgifter tilsvarende snitt elevkostnad jfr. Kostratall.   

 

Kommunen skal i alle spørsmål som angår barn og unge også inndra barnekonvensjonen i sin 

saksbehandling, spesielt §3 som gjelder barnas beste og §13 barnas rett til å gi uttrykk for sin 

mening.  Da skolen er foreslått lagt ned på grunn av at det ikke er elever igjen ved skolen, er 

ikke dette en relevant i denne saken.  

 

I henhold til opplæringsloven §8-1 har elevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest 

eller ved den skolen i nærmiljøet som de tilhører.  Forskrift til kretsgrenser skal være i 

samsvar med nærskoleprinsippet slik det tolkes ut fra lov og forarbeider jf.§8-1 første ledd 

første punkt, samt NPU:18 1995 og OT.prp. nr.46 (1008-1999).  

 

Sektormyndighet fortolker dette slik at hvis forslag til ny forskrift skal være i tråd med 

gjeldende lover og forskrifter, forutsetter dette at Veidnes skole er lagt ned, og ikke 

midlertidig stengt.  Er skolen kun midlertidig stengt, er kommunen pliktig å tilby opplæring 

på Veidnes jfr nærskoleprinsippet, og kan heller ikke ha forskrift til skolekrets som sier noe 

annet. 

 

Er skolen lagt ned, betyr dette at det ikke er skole på Veidnes og da heller ikke nærskole.  

Dette betyr at de som eventuelt ønsker å flytte til Veidnes vil være kjent med hvilken 

skolekrets stedet tilhører, og hva dette innebærer for deres barn.   

 

Sektor for oppvekst vurderer det slik at det er hensiktsmessig for kommunen å ha lokal 

forskrift om skolekretsgrenser. Dette vil avklare spørsmål om hva som er nærskole i de ulike 

områdene i kommunen, samt at dette også gir føringer for kommunens saksbehandling. 

 

Hvis man ikke har lokal forskrift om skolekretsgrenser må det fattes enkeltvedtak for alle 

førsteklassinger som begynner på skolen, for alle elever som flytter til kommunen eller 

internt i kommunen.  Dette vil innebære merarbeid ved den enkelte skole som må foreta en 

omfattende saksbehandling med klageadgang til Fylkesmannen. 

 

Hvis man ikke ønsker å endre vedtatt forskrift til skolekrets, vil kun enkelte lovparagrafer bli 

oppdatert slik at disse stemmer med ny opplæringslov. Det vil si at justeringer vil bli foretatt i 

forskrift til skolekrets som ble vedtatt 22.06.16 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


