
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/257   

Sakstittel:  BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 - FINANSIERING AV EGENANDEL 

TIL UTBYGGING I VEIDNESKLUBBEN, DYFJORD OG KIFJORD 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar til etterretning vedtak i formannskapet PS 42/21 hvor det ble 

besluttet å søke om bredbåndstilskudd 2021 for områdene Veidnesklubben og Dyfjord-

Kifjord. 

 

Lebesby kommunestyret setter stor pris på at Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterte 

å gi tilskudd på kr. 3 968 700 til utbygging av bredbånd i de omsøkte områdene. 

Kommunestyret innvilger inntil kr. 1 200 000 fra disposisjonsfondet til egenandel i 

forbindelse med utbyggingen som vil lyses ut og (ved godkjent tilbud) realiseres i 2022/2023. 

 

Kommunestyret tar statusrapportering om de øvrige utbyggingsprosjektene Landersfjord-

Bekkarfjord og Kunes til orientering.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Tilsagnsbrev fra TFFK datert 08.09.2021 

Statusrapport utbyggingsprosjektene Landersfjord-Bekkarfjord og Kunes (ettersendes/legges 

ut) 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyste ut bredbåndsmidler 2021 med søknadsfrist 20. mai 

2021. Formannskapet hadde saken til behandling og gjorde følgende vedtak i møte den 5. 

mai: 

 
Fra møtet i Formannskapet den 05.05.2021, saksnr PS 42/21.  

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:  
Lebesby formannskap viser til orientering fra administrasjonen og ønsker å sende søknad om 

bredbåndstilskudd 2021 for området/-ene Dyfjord, Kifjord og Veidnesklubben.  

Dette med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtak om at alle innbyggerne i kommunen skal 

ha tilgang til høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse. Sak om 

finansieringsvedtak for egenandelen fremmes for formannskapet og kommunestyret i neste møte.   

 

Søknaden ble sendt inn med følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

 



 
 

Her søkte kommunen ved innleid bistand fra Bredbåndsfylket AS om til sammen  

kr. 3 968 700 i tilskudd fra bredbåndsmidlene, som utgjør 71 % av godkjente totalkostnader 

på kr. 5 596 000. Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget dette beløpet i fylkesrådets 

møte den 24.08.2021 (sak 215/21). 

 

Øvrige poster i finansieringen er: 

- Kommunale finansielle midler på til sammen kr. 1 189 750 

- Offentlig personinnsats (IKT-leder og næringskonsulent) til sammen kr. 70 000 

- Private finansielle midler (etableringsgebyr fra lokalbefolkning, offentlig sektor og 

næringsliv) til sammen kr. 191 750 

- Utbyggers antatte egenandel (det beløpet utbygger selv må dekke av kostnadene) til 

sammen kr. 175 800. 

 



Det vil videre i denne saken legges opp til følgende tidsplan (kan bli endringer):  

 

1. Utarbeide kommunen sin del av konkurransegrunnlag innen oktober 2021  

2. Utlysning november 2021 – skal ligge ute i Doffin og TED i ca. 10 arbeidsuker, frist for å 

levere tilbud 16.02.2022.  

3. Tilgjengelig for dialog med potensielle utbyggere i utlysningsperioden for avklaringer, 

tilbudskonferanse desember 2021.   

4. Tilbudsåpning 17.02.2022, evaluering og valg av tilbyder februar 2022.  

5. Signering av kontrakt – februar/mars/april 2022 (Utbetaling av 25 % av tilskuddet)  

6. Byggeprosjekt skal følges opp med byggemøter frem til byggeslutt.   

7. Oppkobling av kunder – oktober/desember 2022 (Utbetaling av 50 % av tilskuddet)  

8. Overlevering av prosjekt  - januar 2023  

9. Rapportering om bruk av tildelte midler i prosjektet. Februar 2023   

10. Ferdigstillelse av prosjekt og godkjenning Mars 2023  

11. Utbygger sender anmodning om sluttutbetaling - April /Mai 2023 (Utbetaling av de siste 

25 % av tilskuddet)  

 

Tidsramme ca. 12 mnd. byggetid fra signert kontrakt og 1 mnd med gjennomgang av 

regnskap før disse sendes inn til fylkeskommunen for sluttutbetaling. Prosjektet kan bli 

gjennomført innen kortere tid enn oppført i tidsplanen over.  

 

Fylkeskommunen vil foreta en felles utlysning av alle prosjekt som er innvilget midler i 

2021. Det vil i utlysningen bli lagt opp til at Veidnesklubben og Kifjord-Dyfjord vil bli lyst 

som to ulike utbyggingsområder.  

 

Vurdering: 

Saken ble tatt opp i formannskapets møte den 5. mai og rådmann fikk da et vedtak hvor 

formannskapet ba om at søknad ble sendt. Det er derfor ekstra gledelig at fylkeskommunen 

også denne gangen prioriterer Lebesby kommune med tilskudd til utbygging av de siste 

områdene som ikke er bygd ut med et skikkelig bredbåndstilbud.  

Rådmann håper selvsagt at noen viser interesse for å bygge ut bredbånd i disse to siste 

områdene også.  

 

Når det gjelder finansieringen av kommunal/lokal egenandel innstiller rådmann på at 

kommunestyret innvilget beløpet på til sammen kr. 1 200 000 (rundet opp) fra 

disposisjonsfond. Det er tidligere innvilget kr. 1 510 000 til utbyggingen av området 

Landersfjord-Bekkarfjord (PS 84/19 og PS 34/20) og inntil kr. 1 750 000 til utbyggingen av 

Kunes (PS 66/20). I disse prosjektene er det innvilget henholdsvis kr. 7 938 249 og  

kr. 3 693 000 i tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Kunes-prosjektet har en 

lavere kostnadsramme enn omsøkt, og rådmann vil komme tilbake med endelig regnskap når 

prosjektet er ferdigstilt.  

 

Det vil bli lagt til et vedlegg med status for prosjektene Landersfjord-Bekkafjord og Kunes 

før møtet i kommunestyret.   

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 



 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


