
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/42   

Sakstittel:  FORPROSJEKT STAMFIBER LAKSELV - IFJORD - TANA  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune slutter seg til felles interkommunalt forprosjekt «Stamfiber Finnmark - 

Fiberutbygging Lakselv – Ifjord – Tana». Det settes av inntil 100.000 kroner (over bundet 

konsesjonsavgiftsfond) til et forprosjekt, under forutsetning av at Porsanger og Tana bidrar 

inn i prosjektet. Andre kommuner i Finnmark inviteres til å delta i prosjektet sammen med 

Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark, i henhold til forprosjektskisse i 

denne saken.  

 

Lebesby kommune engasjerer Sigve Hansen Gusdal som konsulent i dette arbeidet på vegne 

av kommunene som deltar i prosjektet. 

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

Formannskapet ble orientert om denne saken i møte den 21. mars 2017, hvor det ble lagt frem 

et notat. Arbeidet er egentlig 2-delt. Lebesby kommune har sendt inn en søknad også i år om 

tilskudd fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til «spredenett/accessnett» mellom 

Bekkarfjord og Kunes. Dersom man skal få en god og stabil kapasitet på spredenettet, er man 

avhengig av at det kommer en stamfiber på plass.  

 

Kommunen kunne ikke søke tilskudd gjennom ordinær utlysning hos Nkom til selve 

stamfiberen, da dette er et mye større prosjekt. Her har vi gått sammen med Porsanger og 

Tana kommuner, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og mange ulike 

aktører for å kunne søke finansiering. For å komme videre med utredningen som skal danne 

grunnlag for en ny søknad om statlige midler, må kommunene være villig til å bruke midler 

til forprosjektet.  
 

 

Under her er det limt inn en kort utredning om saken og invitasjon til andre kommuner om å 

delta:  



«Forprosjekt stamfiber Lakselv – Ifjord  - Tana 
Initiativtakere: Lebesby, Tana og Porsanger  

Invitasjon til  Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp  

 

Ordførerne i Lebesby, Tana og Porsanger inviterer Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, 

Hammerfest, Måsøy og Nordkapp med i et forprosjekt med mål om å utrede og utarbeide en 

helhetlig søknad om forsterking av stamfibernettet i Finnmark.  

Bakgrunn 
Porsanger, Lebesby og Tana kommune har initiert til et forprosjekt om bygging av stamfiber 

fra Lakselv til Tana via Ifjord, der også Finnmark fylkeskommune og fylkesberedskapssjefen 

i Finnmark er involvert.  

 

Dagens kystfiber er sårbar ved brudd, og bare denne vinteren har flere områder langs kysten 

blitt rammet av kabelbrudd. Dette går på sikkerheten løs når viktige funksjoner i samfunnet 

ligger nede i flere dager i påvente av reparasjoner. Det er derfor et stort ønske om en «mindre 

fiber-ring» mellom Vest- og Øst-Finnmark for å bli mindre sårbar og styrke redundansen *) i 

nettet.  

 

Kystfiberen ble etablert fra Telenor i 2009 og ferdigstilt i 2010 grunnet levering til alle 

sykehusene i Finnmark. Da Telenor ikke hadde tid til å bygge to ringer, bygde Ishavslink 

indre trasé. På grunn av de tøffe værforholdene i nord, blir det ofte skader på kystfiberen. 

Bruddene som har skjedd har medført at områder har vært helt uten tilgang på internett og 

telefoni. Telenor kan med styring route trafikken for leveransen til sykehusene via Ishavslink 

sin fiber, kysten blir ikke dekket. Behovet for å sikre leveransen langs kysten tvinger seg 

derfor frem.  

 

Kartet under vises en utbygging mellom Lakselv og Tana, der Børselv, Ifjord, Lebesby og 

utover til Hopseidet er tatt med (grønn linje): 

 

 
 



Fiberutbygging er kostbart, men en nødvendig infrastruktur både for lokalbefolkning, 

næringsliv og offentlige institusjoner. Områder som Børselv, Laksefjorden og Vester-Tana 

har liten befolkning og er ikke lønnsomme å bygge ut i et kommersielt bilde.  

 

Store nærings- og samfunnsaktører ønsker å bidra i denne utbyggingen, herunder er vi i 

dialog med blant annet Statnett, Statkraft, Forsvaret og Telenor. Oppdrettsnæringen og fiskeri 

krever mer av bredbånd i dag. Det handler både om fjernstyring av foring og overvåkning i 

havbruksnæringa og fiskeri har krav til rapportering av fangst når båter losses. mv.  

 

Det er betalingsvillighet fra private dersom tilbudet kommer, men vi er også avhengige av å 

ha kommunene og staten/fylkeskommunen med som bidragsyter til å sikre bredbånd også til 

folket. En har lyktes med slike spleiselag i andre deler av landet, Narvik-regionen er et godt 

eksempel på det.  

 

Kommunene bak initiativet møtte Samferdselsdepartementet og statssekretær Reynir 

Johannesson 29. mai, sammen med fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup og fylkesråd for 

samferdsel Geir Ove Bakken. Dette resulterte ikke i økonomiske lovnader, men styrket vår 

tanke om at det er viktig å forene kreftene og utarbeide et forprosjekt for en utbygging av 

stamfibernettet, som sikrer kysten.  

 

Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp inviteres med i et forprosjekt 

med bakgrunn i interesse fra de nevnte kommuner. Forprosjektet vil søkes samfinansiert og 

koordinert hos både Fylkesmannen og Finnmark fylkeskommune.  

 

Forprosjektets mandat 
Utredningsfasen består i å få inn nok grunnlag for å sette sammen en helhetlig søknad om 

forsterking av stamfibernettet i Finnmark. Søknaden skal fremmes for Nkom og 

departementet høsten 2017.  Frist for leveranse er utgangen av oktober 2017.  

 

Nkom og Departementet ønsker at kommunen sammen med fylkeskommunen står samlet i 

forprosjektet som tar for seg hele Finnmark.  Det bør finansiers av egne midler.  

Prosjektutredningen er estimert å koste 300 000 kr + mva og fordeles på deltakende 

kommuner og fylkeskommunen. 

 

Bestillingen fra Nkom og departementet var å få presentert et ferdig forprosjekt for hele 

Fylket. Det ble presisert at forprosjektet må finansieres med egne midler. 

 

Mandatet er å gi prosjektgruppen anledning til å innhente grunnlag på vegne av 

oppdragsgiverne. 

 

Resultatet skal være et godt utarbeidet forprosjekt sammen med en søknad om midler som 

skal presenteres for Nkom.  Et godt forprosjekt og søknad om midler vil veie tungt på Nkom 

sin prioriteringsliste for årene 2018 og 2019.  Noe som vi ønsker skal utløse midler til 

stamfiber i Finnmark. 

Forprosjektets organisering 
Prosjektgruppen skal bestå av følgende personer og kompetanse: 



Fylkesmannen, Fylkesrådmann, representanter fra Lebesby- og Porsanger kommune (evt 

andre kommuners representanter hvis hensiktsmessig for prosjektet)  

Prosjektgruppen skal ledes av innleid konsulent Sigve Hansen Gusdal.  

 

Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen som består av ordførere og rådmenn fra de 

respektive kommuner i egne prosjektmøter. 

 

Forutsetninger for å lykkes 
 

1. Finnmark må være samlet, det medfører at formannskapene må stemme for prosjektet, 

slik at det har politisk forankring.  

 

2. En må ha et overordnet fokus på kritisk infrastruktur. Det er avgjørende å legge frem 

sårbarheten med dagens EKOM (elektronisk kommunikasjon) tilbud i Finnmark. Se 

på radial løsninger i Øst og Vest Finnmark. 

 

3. Vi må forankre prosjektet i ”Forsterket- EKOM” som sikrer lokal beredskap og 

redundante løsninger.  

 

4. Kommunene og fylket må vise handlekraft med å bevilge midler til forprosjektet og 

kommende utbygging. Statssekretæren var klar i sin tale ” Kritisk infrastruktur må en 

også selv investere i”  

 

5. Invitere potensielle ”Motorvei utbyggere” som tar ut kapasitet. Delta aktivt i 

grunnlaget for en kommende prosjektering av stamfiber. 

 

6. Innhente pris på utbygging av de forskjellige stamnett forbindelser. 

i. Få inn kontrakter på hvor mye hver enkelt aktør legger av egen kapital 

inn for å få i land prosjektet.  

ii. Få frem hvor mye næringslivet legger inn i potten. 

iii. Alle kommunene må legge frem hvor mye de selv legger inn i potten.  

 

7. Innhente å dokumentere EKOM bruk fra kommunene som grunnlag for prosjektet. 

i. historisk (2016) og rammer for 2017- 2018  

ii. hvor mye kommunene selv benytter på EKOM. ( Her må vi være 

smarte å trekke frem de aktører kommunene er eier eller deleier av. 

Eks. Everk sin EKOM investering  med mer.) 

 

Politisk forankring 
Formannskapet i Porsanger har i møte 1.6.2017 innstilt følgende til kommunestyret: 

 

Porsanger kommune slutter seg til felles interkommunalt prosjekt «Fiberutbygging 

Lakselv – Ifjord – Tana». Det settes av inntil 100.000 kroner til et forprosjekt, under 

forutsetning av at Lebesby og Tana bidrar med minimum tilsvarende beløp, som 

dekkes inn over disposisjonsfond. Andre kommuner i Finnmark inviteres til å delta i 

prosjektet sammen med Finnmark fylkeskommune og fylkesmannen i Finnmark.  

 



Det er ønskelig at kommunene gjør likelydende vedtak som Porsanger snarest, for å sikre en 

rask fremdrift. Når det kommer til økonomi er forprosjektet grovt kalkulert til en kostnad på 

ca 300.000, for strekningen Lakselv – Tana, med radialer til Nordkyn og Båtsfjord/Berlevåg. 

Dersom større områder tas inn i prosjektet vil kostnaden endres. 

 

 

Dato: 7.6.2017 

 

 

Stine Akselsen (s)   Frank Ingilæ (s)  Aina Borch (s) 

Ordfører Lebesby   Ordfører Tana   Ordfører Porsanger   

 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Finnmark 

Finnmark fylkeskommune» 
 

*) I beskrivelsen benyttes begrepet «redundans»: Begrepet redundans betyr i utgangspunktet "overflødig", men 

har i datasammenheng en litt annen betydning. I datasammenheng betyr begrepet at de samme dataene 

forekommer i flere ganger. Det samme kan gjelde også for tjenester, ikke bare data. Dersom en har redundante 

tjenester vil det si at tjenesten er tilgjengelig selv dersom noe har skjedd med tjeneren - en annen tjener tar over 
og tilbyr tjenesten ved utfall. Dvs. man forsøker å finne løsninger som gjør at datakommunikasjon fungerer selv 

om en fiberkabel har utfall.)  
 

 

Vurdering: 

Det er viktig at Lebesby kommune fortsatt er med og legger trykk på denne saken. Vi har 

vært med fra første møte i desember 2016, og kjenner prosessen godt så langt. Kommunen 

bør være villig til å bruke midler til forprosjekt samt delta aktivt i det videre arbeidet. Skulle 

man lykkes med å få dette på plass, er det svært positivt for aktørene og befolkningen i 

Laksefjorden men også for stabiliteten og sikkerheten i nettet ute på Nordkyn.  

 

Når kostnadene er utredet i løpet av tidlig høst, vil saken komme tilbake til politisk 

behandling med forespørsel om hvor stor andel kommunen kan delta med økonomisk i selve 

fiberutbyggingen.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


