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Sak PS  11/12

Sakstittel: ØKONOMIRAPPORTERINGER 2012 

Innstilling:

Lebesby Formannskap tar økonomirapportering for januar til orientering.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby Formannskap tar økonomirapportering for januar til orientering.
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Sak PS  12/12

Sakstittel: BRUKSAVTALE FOR SAMFUNNSHUSET PÅ KUNES 

Innstilling:
Lebesby Formannskap godkjenner vedlagte bruksavtale for Kunes Skole/Gymsal.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby Formannskap godkjenner vedlagte bruksavtale for Kunes Skole/Gymsal.
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Sak PS  13/12

Sakstittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN 
SØKNAD OM UTSATT BYGGEFRIST

Innstilling:
Lebesby kommune ved Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
anlegging av Offervann kraftverk, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1, i henhold til søknad om 
dispensasjon fra Statkraft av 30.01.2012.
Dispensasjon gis under forutsetning av at det gis konsesjon for Offervann kraftverk og 
medhørende tiltak.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune ved Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
anlegging av Offervann kraftverk, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1, i henhold til søknad om 
dispensasjon fra Statkraft av 30.01.2012.
Dispensasjon gis under forutsetning av at det gis konsesjon for Offervann kraftverk og 
medhørende tiltak.
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Sak PS  14/12

Sakstittel: PRESSEREGLEMENT - RULLERING 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre vedtar endringene i pressereglementet.
2. Ansatte  i Lebesby kommune skal gjøres kjent med pressereglementet, og det skal 

være en naturlig del av introduksjon for nytilsatte i kommunen..

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre vedtar endringene i pressereglementet.
2. Ansatte  i Lebesby kommune skal gjøres kjent med pressereglementet, og det skal 

være en naturlig del av introduksjon for nytilsatte i kommunen..
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Sak PS  15/12

Sakstittel: NY STILLINGSHJEMMEL HELSE- OG 
OMSORGSSEKTOREN 

Innstilling:

1. Formannskapet godkjenner å opprette en ny 100% stilling i helse og 
omsorgsadministrasjonen.

2. Rådmannen definerer stillingens innhold, stillingen rapporterer til Helse – og 
omsorgssjef.

3. Stillingen finansieres innenfor sektor 1.3 Helse og omsorg

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Formannskapet godkjenner å opprette en ny 100% stilling i helse og 
omsorgsadministrasjonen.

2. Rådmannen definerer stillingens innhold, stillingen rapporterer til Helse – og 
omsorgssjef.

3. Stillingen finansieres innenfor sektor 1.3 Helse og omsorg
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Sak PS  16/12

Sakstittel: SØKNAD PÅ STARTLÅN - NY BEHANDLING 

Innstilling:

1. Lebesby kommune innvilger inntil kr. 650 000,- til Lill Wenche Evensen i startlån for 
refinansiering i forhold til heftelser på eiendommen.

2. Lånet gis med forutsetning om 1.prioritets pant i eiendommen G. nr. 35 Br.nr.119 i 
Lebesby kommune.

3. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
4. Lånevilkår:

a. 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommune innvilger inntil kr. 650 000,- til Lill Wenche Evensen i startlån for 
refinansiering i forhold til heftelser på eiendommen.

2. Lånet gis med forutsetning om 1.prioritets pant i eiendommen G. nr. 35 Br.nr.119 i 
Lebesby kommune.

3. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
4. Lånevilkår:

a. 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. 
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Sak PS  17/12

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL 
ETABLERING 

Innstilling:
1. Jens Roald Henriksen innvilges et startlån på  inntil kr. 600 000,- for kjøp av egen 

bolig. 
2. Startlånet gis med 1.prioritet i eiendommen strandveien 134 – Br.nr. 36 og G.nr. 240
3. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
4. Lånevilkår:

 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
 Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
 Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Jens Roald Henriksen innvilges et startlån på  inntil kr. 600 000,- for kjøp av egen 

bolig. 
2. Startlånet gis med 1.prioritet i eiendommen strandveien 134 – Br.nr. 36 og G.nr. 240
3. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
4. Lånevilkår:

a. 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
c. Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket
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Sak PS  18/12

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 

Innstilling:
1. Lebesby kommune går inn for å refinansiere lån gitt til Sigmund Johansen, samt gi nytt lån og 

tilretteleggingstilskudd.
2. Refinansieringen innebærer refinansiering av tidligere startlån til sammen 352 319, nytt lån kr. 106 000, 

lån i Dnb kr. 90 000, samt tilskudd fra Lebesby kommunens husbankmidler kr. 57 000.
3. Nytt refinansiert lån  kr. 548 320 gis som 1. prioritetslån med sikkerhet i Strandveien 230, Kjøllefjord 

G.nr. 35, B.nr.17
4. Øvrige vilkår: Lånetid 25 år. Renter: Følger til en hver tid husbankens/kommunens utlånsrenter for 

startlån. Utbetaling av lån/tilskudd skjer ikke før alle formaliteter er ordnet, og byggeprosjektet må 
ikke igangsettes før dette er ordnet.

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&&
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommune går inn for å refinansiere lån gitt til Sigmund Johansen, samt gi nytt lån og 

tilretteleggingstilskudd.
2. Refinansieringen innebærer refinansiering av tidligere startlån til sammen 352 319, nytt lån kr. 106 000, 

lån i Dnb kr. 90 000, samt tilskudd fra Lebesby kommunens husbankmidler kr. 57 000.
3. Nytt refinansiert lån  kr. 548 320 gis som 1. prioritetslån med sikkerhet i Strandveien 230, Kjøllefjord 

G.nr. 35, B.nr.17
4. Øvrige vilkår: Lånetid 25 år. Renter: Følger til en hver tid husbankens/kommunens utlånsrenter for 

startlån. Utbetaling av lån/tilskudd skjer ikke før alle formaliteter er ordnet, og byggeprosjektet må 
ikke igangsettes før dette er ordnet.
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Sak PS  19/12

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 

Innstilling:
1. Lebesby kommune innvilger Algirdas Jackevictius og Jelena Jackevictius, som 

forhåndstilsagn, et startlån på inntil kr. 700 000,- for kjøp av egen bolig. 
2. Boligen som kjøpes må ha takst som viser minst kr. 700 000 i salgsverdi dersom 

tilsagnet benyttes fullt ut.
3. Startlånet gis med 1.prioritet i den aktuelle eiendommen.
4. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
5. Lånevilkår:

a. 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
c. Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommune innvilger Algirdas Jackevictius og Jelena Jackevictius, som 

forhåndstilsagn, et startlån på inntil kr. 700 000,- for kjøp av egen bolig. 
2. Boligen som kjøpes må ha takst som viser minst kr. 700 000 i salgsverdi dersom 

tilsagnet benyttes fullt ut.
3. Startlånet gis med 1.prioritet i den aktuelle eiendommen.
4. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
5. Lånevilkår:

a. 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
c. Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen.
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Sak PS  20/12

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 

Innstilling:

1. Lebesby kommune innvilger, som forhåndstilsagn, søknad fra Mari Øien om startlån 
kr. 250 000,- for kjøp av bolig. 

2. Startlånet vil utgjøre ca. 15 % av totalkostnaden.
3. Startlånet gis med 2.prioritet i den aktuelle eiendommen.
4. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2014.
5. Lånevilkår:

a. 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
c. Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommune innvilger, som forhåndstilsagn, søknad fra Mari Øien om startlån 
kr. 250 000,- for kjøp av bolig. 

2. Startlånet vil utgjøre ca. 15 % av totalkostnaden.
3. Startlånet gis med 2.prioritet i den aktuelle eiendommen.
4. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2014.
5. Lånevilkår:

a. 25 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
c. Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen.
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Sak PS  21/12

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 

Innstilling:
1. Lebesby kommune innvilger Bjørnar Jensen et startlån på inntil kr. 150 000,- for kjøp 

av Strandveien 206.
2. Lånet gis som 1.prioritets pant i eiendommen.
3. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
4. Lånevilkår:

a. 15 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
c. Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommune innvilger Bjørnar Jensen et startlån på inntil kr. 150 000,- for kjøp 

av Strandveien 206.
2. Lånet gis som 1.prioritets pant i eiendommen.
3. Tilsagnet må være benyttet innen februar 2013.
4. Lånevilkår:

a. 15 års nedbetalingstid som annuitetslån.
b. Renten vil være den som til en hver tid gjelder for husbankens rente.
c. Utbetaling av lånet vil skje når formaliteter / kontrakter er ordnet.

Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord
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Sak PS  22/12

Sakstittel: VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - 
EIENDOMSSKATT 

Innstilling:

Saken utsettes til Kommunestyret i april.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til Kommunestyret i april.
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Sak PS  23/12

Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - VIDEREGÅENDE 
SKOLESTRUKTUR I FINNMARK 

Innstilling:

Lebesby formannskap sender inn følgende høringsuttalelse vedrørende videregående 
opplæring i Finnmark:

Høringsuttalelse fra Lebesby kommune vedrørende strukturen for videregående 
opplæring i Finnmark

Modell for framtidig organisering av videregående opplæring

For Lebesby kommune anses det som svært viktig at LOSA-tilbudet opprettholdes. 
Kommunen opplever at stadig flere elever ønsker å starte den videregående opplæringen i 
LOSA, og tilbudet oppleves som et reelt og godt alternativ. For både elevene, foreldre og 
resten av lokalsamfunnet er det viktig at ungdommene kan bo hjemme så lenge det er mulig. 
Mens rapporten viser til at flytting kan være uheldig på graden av gjennomføring, vil vi 
poengtere at elever som bor på steder uten egne videregående skoler, uansett vil være nødt til 
å flytte for å fullføre, og erfaringene tilsier at elevene generelt er mye bedre rustet til det når 
de at bodd hjemme et år ekstra. Graden av gjennomføring i LOSA Lebesby er dessuten høy, 
dette slår særlig positivt ut blant gutter som vi ser at ellers er i faresonen for å ville slutte. 

Hovedutfordringene i LOSA er begrensningene og utfordringene knytta til 
kommunikasjonsformene. I modell 1 blir denne utfordringen tatt hensyn til, ved at man i 
større grad ønsker å bruke mer lokal kompetanse, samt øke mobiliteten for elevene ved at 
elevene tidlig kan knyttes opp mot den videregående skolen som de skal fortsette på. 

Modell 1 ivaretar dermed både opprettholdelse og videreutvikling av LOSA, noe vi anser som 
viktig og bra.  

Når det gjelder de andre modellene, vil vi poengtere viktigheten av at den videregående 
skolestrukturen i Finnmark fortsatt har god geografisk spredning. Den aller største andelen av 
elevene våre søker seg til skolene som befinner seg i geografisk nærhet, for vår del Nordkapp 
videregående skole for ytre del av kommunen, og Lakselv videregående skole for indre strøk. 
Vi vet at det å rekruttere elever til videregående opplæring, byr på særlige utfordringer for 
små steder/kommuner uten egne videregående skoler. I tillegg er det mange sosiale og 
kulturelle faktorer som gjør det særlig utfordrende å motivere elevene til å starte og å 
gjennomføre utdanningen. Færre og større videregående skoler vil trolig kunne være med på å 
heve terskelen til å starte på videregående utdanning for denne delen av befolkningen. Både 
modell 2 og 3 anses derfor å kunne få dramatiske konsekvenser for rekrutteringen.  

Viktige premisser for organisering av videregående opplæring i Finnmark
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Den videregående skolestrukturen i Finnmark bør gjenspeile geografien og 
befolkningsstrukturen i fylket, det tilsier at tilbudet bør ha en god geografisk spredning. 

Ordningen med regionsinndeling for elever på vg1 bør fjernes. Ordningen bidrar til at elever 
må skifte skole flere ganger underveis i utdanningsløpet, og vi har erfart at elever ikke 
begynner på sitt reelle førstevalg som følge av ordningen. For vår del er ordningen særlig 
dramatisk for elever innen BA og DH, da disse tilbudene ikke fins i LOSA. Ordningen 
forhindrer også at elevene får flytte til steder der fra før har et nettverk/tilhørighet, og dette 
oppleves som dramatisk både for elever og foreldre.

Videre er det viktig at de videregående skolene har gode oppfølgingsrutiner for de tilflyttede 
elevene, særlig er det viktig at man har hybler til rådighet. Ofte opplever elevene stor 
usikkerhet omkring hvor de skal bo, og mange har ikke fått seg hybel når skoleåret starter. Før 
dette er på plass, kan man ikke si seg fornøyd med organiseringen av videregående opplæring 
i Finnmark.

Behovet for kompetanse i egen region/kommune

I kommunen ser vi at det både er og vil være behov for mye kompetanse innen helse- og 
opplæringssektoren, på ulike nivåer. I tillegg er det behov for rekruttering i administrative 
stillinger. 

Det er videre et stort rekrutteringsbehov i havbruksnæringa og også i ulike serviceyrker viser 
det seg vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft.

De viktigste premissene for å oppnå et best mulig utdanningstilbud i Finnmark 
fylkeskommune

Det viser seg at grunnskolekarakterer, samt det at elevene begynner på sitt reelle førstevalg, er 
særdeles viktig for at de skal fullføre videregående skole. Dette medfører det bør være et tett 
samarbeid med grunnskolen og at man i grunnskolen må ha fokus på et trettenårig skoleløp.  
Framover blir det spennende å se om overgangsordningen i Ny giv vil nå noe å si på 
gjennomføringen i videregående skole.

Det er også viktig at de videregående skolene samarbeider godt med kommunene om faget 
utdanningsvalg i ungdomsskolen. 60 % av dette faget skal være utprøving av fag i 
videregående, men det har vist seg vanskelig å få til gode samarbeidsformer. Debatten har 
ofte gått mer omkring betaling av tjenestene enn om rekruttering og gjennomstrømming. 

Tidligere avholdt fylkeskommunen rådgiverkonferanser for rådgiverne i kommunene og på de 
videregående skolene. For at rådgiverne i grunnskolen skal kunne veilede elevene best mulig 
videre i skolesystemet, er det viktig at de jevnlig får oppdatering på endringer i den 
videregående skolen samt at kommunikasjonslinjene er åpne. Det er ønskelig at begynner å 
avholde slike konferanser igjen, da de utgjør et viktig samarbeidsforum.

Problemstillinger/områder som er berørt som burde vært tatt med i utredningen
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Svært mange av de som ikke gjennomfører yrkesutdanningen sin, slutter mellom vg2 og 
læreplass. Det er et ønske at det med mangel på læreplasser får langt mer fokus. Elevene 
virker ofte å vær lite orienterte om søking og tildeling, og det må vurderes om det kan finnes 
alternative måter å ferdigstille utdanningen på. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby formannskap sender inn følgende høringsuttalelse vedrørende videregående 
opplæring i Finnmark:

Høringsuttalelse fra Lebesby kommune vedrørende strukturen for videregående 
opplæring i Finnmark

Modell for framtidig organisering av videregående opplæring

For Lebesby kommune anses det som svært viktig at LOSA-tilbudet opprettholdes. 
Kommunen opplever at stadig flere elever ønsker å starte den videregående opplæringen i 
LOSA, og tilbudet oppleves som et reelt og godt alternativ. For både elevene, foreldre og 
resten av lokalsamfunnet er det viktig at ungdommene kan bo hjemme så lenge det er mulig. 
Mens rapporten viser til at flytting kan være uheldig på graden av gjennomføring, vil vi 
poengtere at elever som bor på steder uten egne videregående skoler, uansett vil være nødt til 
å flytte for å fullføre, og erfaringene tilsier at elevene generelt er mye bedre rustet til det når 
de at bodd hjemme et år ekstra. Graden av gjennomføring i LOSA Lebesby er dessuten høy, 
dette slår særlig positivt ut blant gutter som vi ser at ellers er i faresonen for å ville slutte. 

Hovedutfordringene i LOSA er begrensningene og utfordringene knytta til 
kommunikasjonsformene. I modell 1 blir denne utfordringen tatt hensyn til, ved at man i 
større grad ønsker å bruke mer lokal kompetanse, samt øke mobiliteten for elevene ved at 
elevene tidlig kan knyttes opp mot den videregående skolen som de skal fortsette på. 

Modell 1 ivaretar dermed både opprettholdelse og videreutvikling av LOSA, noe vi anser som 
viktig og bra.  

Når det gjelder de andre modellene, vil vi poengtere viktigheten av at den videregående 
skolestrukturen i Finnmark fortsatt har god geografisk spredning. Den aller største andelen av 
elevene våre søker seg til skolene som befinner seg i geografisk nærhet, for vår del Nordkapp 
videregående skole for ytre del av kommunen, og Lakselv videregående skole for indre strøk. 
Vi vet at det å rekruttere elever til videregående opplæring, byr på særlige utfordringer for 
små steder/kommuner uten egne videregående skoler. I tillegg er det mange sosiale og 
kulturelle faktorer som gjør det særlig utfordrende å motivere elevene til å starte og å 
gjennomføre utdanningen. Færre og større videregående skoler vil trolig kunne være med på å 
heve terskelen til å starte på videregående utdanning for denne delen av befolkningen. Både 
modell 2 og 3 anses derfor å kunne få dramatiske konsekvenser for rekrutteringen.  
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Viktige premisser for organisering av videregående opplæring i Finnmark

Den videregående skolestrukturen i Finnmark bør gjenspeile geografien og 
befolkningsstrukturen i fylket, det tilsier at tilbudet bør ha en god geografisk spredning. 

Ordningen med regionsinndeling for elever på vg1 bør fjernes. Ordningen bidrar til at elever 
må skifte skole flere ganger underveis i utdanningsløpet, og vi har erfart at elever ikke 
begynner på sitt reelle førstevalg som følge av ordningen. For vår del er ordningen særlig 
dramatisk for elever innen BA og DH, da disse tilbudene ikke fins i LOSA. Ordningen 
forhindrer også at elevene får flytte til steder der fra før har et nettverk/tilhørighet, og dette 
oppleves som dramatisk både for elever og foreldre.

Videre er det viktig at de videregående skolene har gode oppfølgingsrutiner for de tilflyttede 
elevene, særlig er det viktig at man har hybler til rådighet. Ofte opplever elevene stor 
usikkerhet omkring hvor de skal bo, og mange har ikke fått seg hybel når skoleåret starter. Før 
dette er på plass, kan man ikke si seg fornøyd med organiseringen av videregående opplæring 
i Finnmark.

Behovet for kompetanse i egen region/kommune

I kommunen ser vi at det både er og vil være behov for mye kompetanse innen helse- og 
opplæringssektoren, på ulike nivåer. I tillegg er det behov for rekruttering i administrative 
stillinger. 

Det er videre et stort rekrutteringsbehov i havbruksnæringa og også i ulike serviceyrker viser 
det seg vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft.

De viktigste premissene for å oppnå et best mulig utdanningstilbud i Finnmark 
fylkeskommune

Det viser seg at grunnskolekarakterer, samt det at elevene begynner på sitt reelle førstevalg, er 
særdeles viktig for at de skal fullføre videregående skole. Dette medfører det bør være et tett 
samarbeid med grunnskolen og at man i grunnskolen må ha fokus på et trettenårig skoleløp.  
Framover blir det spennende å se om overgangsordningen i Ny giv vil nå noe å si på 
gjennomføringen i videregående skole.

Det er også viktig at de videregående skolene samarbeider godt med kommunene om faget 
utdanningsvalg i ungdomsskolen. 60 % av dette faget skal være utprøving av fag i 
videregående, men det har vist seg vanskelig å få til gode samarbeidsformer. Debatten har 
ofte gått mer omkring betaling av tjenestene enn om rekruttering og gjennomstrømming. 

Tidligere avholdt fylkeskommunen rådgiverkonferanser for rådgiverne i kommunene og på de 
videregående skolene. For at rådgiverne i grunnskolen skal kunne veilede elevene best mulig 
videre i skolesystemet, er det viktig at de jevnlig får oppdatering på endringer i den 
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videregående skolen samt at kommunikasjonslinjene er åpne. Det er ønskelig at begynner å 
avholde slike konferanser igjen, da de utgjør et viktig samarbeidsforum.

Problemstillinger/områder som er berørt som burde vært tatt med i utredningen

Svært mange av de som ikke gjennomfører yrkesutdanningen sin, slutter mellom vg2 og 
læreplass. Det er et ønske at det med mangel på læreplasser får langt mer fokus. Elevene 
virker ofte å vær lite orienterte om søking og tildeling, og det må vurderes om det kan finnes 
alternative måter å ferdigstille utdanningen på. 
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