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Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 8. juni 2018 
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Sak PS  23/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 7.6.18  
 

 

Innstilling: 

 
 Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 7.6.18 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 7.6.18 
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Sak PS  24/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 7.6.18  
 

 

Innstilling: 

 
 Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 7.6.18 

 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP v/Ordfører og Thomas Hansen, 
2 tilleggssaker, samt en interpellasjon fra MDG. 

 

Som innstilling med tilleggssaker og interpellasjon. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 7.6.18 med to tilleggssaker 

og interpellasjon. 
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Sak PS  25/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18  
 

 

Innstilling: 

 
 Lebesby Kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 17.4.18 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Lebesby Kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 17.4.18 
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Sak PS  26/18 
 

 

Sakstittel:  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017  
 

 

Innstilling: 

 

1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2017 godkjennes. 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) på kr. 936 761,- avsettes til disposisjonsfondet. 

 

3. Udekket (investering) kr. 2 575 293,- finansieres med ubrukte lånemidler                  kr. 

1 421 300,-, samt at kr. 1 153 993,- tas av disposisjonsfondet. 

 

4. Årsberetning 2017 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2017 godkjennes. 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) på kr. 936 761,- avsettes til disposisjonsfondet. 

 

3. Udekket (investering) kr. 2 575 293,- finansieres med ubrukte lånemidler                  kr. 

1 421 300,-, samt at kr. 1 153 993,- tas av disposisjonsfondet. 

 

4. Årsberetning 2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Sak PS  27/18 
 

 

Sakstittel:  TERTIALRAPPORT NR 1 - 2018  
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Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 1 til etterretning 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 1 til etterretning 
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Sak PS  28/18 
 

 

Sakstittel:  FINANSRAPPORT NR 1 - 2018  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr 1 – 2018 til etterretning 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr 1 – 2018 til etterretning 
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Sak PS  29/18 
 

 

Sakstittel:  KJØLLEFJORD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK 

OVERSIKT  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar økonomisk oversikt etter bygging av Kjøllefjord omsorgsboliger til 

etterretning.  

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre tar økonomisk oversikt etter bygging av Kjøllefjord omsorgsboliger til 

etterretning.  
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Sak PS  30/18 
 

 

Sakstittel:  ÅRSMELDING FRA SEKTORENE 2017  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar årsmeldingen fra sektorene for 2017 til orientering 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar årsmeldingen fra sektorene for 2017 til orientering 
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Sak PS  31/18 
 

 

Sakstittel:  KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT - 

ORGANISERING  
 

 

Innstilling: 

1) Kommunestyret oppnevner styringsgruppe for Kjøllefjord skole – byggeprosjekt: 

 

Stine Akselsen 

Henry Ingelæ 

Oppvekstsjefen 

Rektor 

Vaktmester Kjøllefjord skole 

1 representant fra lærerne 

 

2) Kommunestyret vedtar følgende mandat for styringsgruppen: 

 Styringsgruppen skal styre prosjektet innenfor de rammene som gis av 

kommunestyret. 

 Styringsgruppa skal i forprosjektet besvare følgende : 

Utarbeide skisse til skolebygg 

Utarbeide skisse til uteområder 

Utarbeide kostnadsoverslag 

Utarbeide plan for skoledrift i byggeperioden, herunder kostnader 

ROS analyse av kritiske faktorer for byggeprosjektet 

ROS analyse for kritiske faktorer for skoledrift i byggeperioden 

 

3) Det er for 2018 avsatt 400 000 til forprosjektet 

 

4) Forprosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2018 
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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1) Kommunestyret oppnevner styringsgruppe for Kjøllefjord skole – byggeprosjekt: 

 

Stine Akselsen 

Henry Ingelæ 

Oppvekstsjefen 

Rektor 

Vaktmester Kjøllefjord skole 

1 representant fra lærerne 

 

2) Kommunestyret vedtar følgende mandat for styringsgruppen: 

 Styringsgruppen skal styre prosjektet innenfor de rammene som gis av 

kommunestyret. 

 Styringsgruppa skal i forprosjektet besvare følgende : 

Utarbeide skisse til skolebygg 

Utarbeide skisse til uteområder 

Utarbeide kostnadsoverslag 

Utarbeide plan for skoledrift i byggeperioden, herunder kostnader 

ROS analyse av kritiske faktorer for byggeprosjektet 

ROS analyse for kritiske faktorer for skoledrift i byggeperioden 

 

3) Det er for 2018 avsatt 400 000 til forprosjektet 

 

4) Forprosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2018 

 

 

 

Sak PS  32/18 
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Sakstittel:  OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR  
 

 

Innstilling: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP v/Bjørn Pedersen: 
Som innstilling med tilleggspunkt. «Plan omorganisering følges opp av utvalg for plan-teknisk 

og miljø.» 

 

Som innstilling med tilleggsforslag 

*** enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

Plan omorganisering følges opp av utvalg for plan-teknisk og miljø. 
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Sak PS  34/18 
 

 

Sakstittel:  TILSTANDSRAPPORT 2016/2017  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar tilstandsrapport for oppvekst 2016-2017 til orientering. 

 

 

Behandling: 

Kristin Mørch permisjon fra kl. 1900 

 

Forslag fra LTL v/Henry Ingilæ: 
Som innstilling med nytt tilleggspunkt  

«Lebesby kommunestyre ber administrasjonen om å utarbeide forslag til ordning for 

økonomiske virkemidler for å rekrutter lærere med nødvendig fagkompetanse til grunnskolene 

i Lebesby kommune. Forslaget legges fram på neste ordinære kommunestyremøte.» 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enst.vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar tilstandsrapport for oppvekst 2016-2017 til orientering. 

Lebesby kommunestyre ber administrasjonen om å utarbeide forslag til ordning for 

økonomiske virkemidler for å rekrutter lærere med nødvendig fagkompetanse til grunnskolene 

i Lebesby kommune. Forslaget legges fram på neste ordinære kommunestyremøte. 
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Sak PS  35/18 
 

 

Sakstittel:  KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal utarbeides kvalitetssystem for oppvekst.  

 

Oppvekstsjefen får i mandat til å utforme forslag til nytt kvalitetssystem for oppvekst. Prosessen 

skal starte opp høsten 2018 og være avsluttet innen desember 2018.  

 

Det opprettes egen referansegruppe bestående av representant foreldreutvalg i skole og 

barnehage, tillitsvalgte, ledere for elevråd samt politisk representant valgt av Formannskapet. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal utarbeides kvalitetssystem for oppvekst.  

 

Oppvekstsjefen får i mandat til å utforme forslag til nytt kvalitetssystem for oppvekst. Prosessen 

skal starte opp høsten 2018 og være avsluttet innen desember 2018.  

 

Det opprettes egen referansegruppe bestående av representant foreldreutvalg i skole og 

barnehage, tillitsvalgte, ledere for elevråd samt politisk representant valgt av Formannskapet. 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  36/18 
 

 

Sakstittel:  STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG  
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Innstilling: 

 

Kommunestyret tar statusrapporten til følge. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra LAP v/Ingunn Sørbø 

«Kommunestyret tar statusrapporten til følge med følgende tillegg: 

Punkt nr 4,5,6,8, og 9 i statusrapport PLO tas inn i tiltaksplanen. 

Tiltaksplanen legges fram i hvert Formannskapsmøte med statusorientering. 

Tiltaksplanen legges fram for Kommunestyret i desember 2018 hvor Kommunestyret får en 

statusoppdatering.» 

 

Votering:  

Adminstrasjonens innstilling: O for 

LAPs forslag: 15 for,  

 

Som Forslag 

***  enst. vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar statusrapporten til følge med følgende tillegg: 

Punkt nr 4,5,6,8, og 9 i statusrapport PLO tas inn i tiltaksplanen. 

Tiltaksplanen legges fram i hvert Formannskapsmøte med statusorientering. 

Tiltaksplanen legges fram for Kommunestyret i desember 2018 hvor Kommunestyret får en 

statusoppdatering. 

 

 

 

Sak PS  37/18 
 

 

Sakstittel:  LEBESBY KOMMUNE SOM DEMENSVENNLIG 

SAMFUNN  
 

 

Innstilling: 
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Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal inngå avtale med nasjonalforeningen for 

folkehelse for å bli et demensvennlig samfunn. 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal inngå avtale med nasjonalforeningen for 

folkehelse for å bli et demensvennlig samfunn. 
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Sak PS  38/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE TIL TILTAK - 

AKVAKULTURLOKALITET "HOVDENAKKEN" I 

EIDSFJORDEN SALMAR 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir SalMar Farming AS, avdeling Nord, samtykke til 

gjennomføring av søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken, 

jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 3.ledd. Samtykket til tiltak gjelder kun denne 

søknad, og kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 

fra 24.06.2015) vil fortsatt være gjeldende.   

2. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan, jf. PBL § 13-1, 1.ledd. I samme paragraf, 3. ledd står det: Kommunen 

kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Lebesby kommune anser 

ikke flytting av lokalitet Hovdenakken å bidra til at kystsoneplanleggingen blir 

vanskeligere. Dette med bakgrunn i at området allerede er tatt i bruk til akvakultur.   

3. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en 

dårlig miljøtilstand. Tidligere strømmålinger og undersøkelser har i noen tilfeller ikke 

vært tilstrekkelig for å avklare hvor mye en lokalitet tåler, og situasjonen i 

Laksefjorden har ført til at flere lokaliteter har dårlig miljøtilstand. Dette finner 

Lebesby kommunestyre beklagelig, og kommunestyret oppfordrer SalMar til å 

gjennomføre grundigere undersøkelser for å forsikre seg om at ønsket lokalitet ved 

Hovdenakken vil tåle en produksjon på 3600 tonn MTB. Samtidig ser kommunen at 

SalMar har store utfordringer med utsett av tillatt biomasse i Laksefjorden i påvente av 

ny kystsoneplan, og at dette samtykket vil gi en viktig avklaring av videre 

produksjonskapasitet og behov for eventuelt nye lokaliteter.  

4. Ved dette samtykke får SalMar tillatelse til å sende søknaden til ordinær høringsrunde 

og behandling hos kommunen, sektormyndigheter og sluttbehandling hos Finnmark 

Fylkeskommune.  

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra MDG/SV: 
«Lebesby kommune gir ikke Salmar Farming AS avdeling nord samtykke til gjennomføring av 

søknadsprosess som omfatter flytting av lokalitet Hovdenakken. Dette på grunn av at 

kommunen er i gang med utarbeidelse av ny kystsoneplan, og at nye lokaliteter må sees i 

sammenheng med utarbeidelsen av denne.» 
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Votering: 2 for, 13 mot. Forslag falt 

*** Som innstilling, vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre gir SalMar Farming AS, avdeling Nord, samtykke til 

gjennomføring av søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken, 

jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 3.ledd. Samtykket til tiltak gjelder kun denne 

søknad, og kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 

fra 24.06.2015) vil fortsatt være gjeldende.   

2. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan, jf. PBL § 13-1, 1.ledd. I samme paragraf, 3. ledd står det: Kommunen 

kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Lebesby kommune anser 

ikke flytting av lokalitet Hovdenakken å bidra til at kystsoneplanleggingen blir 

vanskeligere. Dette med bakgrunn i at området allerede er tatt i bruk til akvakultur.   

3. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en 

dårlig miljøtilstand. Tidligere strømmålinger og undersøkelser har i noen tilfeller ikke 

vært tilstrekkelig for å avklare hvor mye en lokalitet tåler, og situasjonen i 

Laksefjorden har ført til at flere lokaliteter har dårlig miljøtilstand. Dette finner 

Lebesby kommunestyre beklagelig, og kommunestyret oppfordrer SalMar til å 

gjennomføre grundigere undersøkelser for å forsikre seg om at ønsket lokalitet ved 

Hovdenakken vil tåle en produksjon på 3600 tonn MTB. Samtidig ser kommunen at 

SalMar har store utfordringer med utsett av tillatt biomasse i Laksefjorden i påvente av 

ny kystsoneplan, og at dette samtykket vil gi en viktig avklaring av videre 

produksjonskapasitet og behov for eventuelt nye lokaliteter.  

4. Ved dette samtykke får SalMar tillatelse til å sende søknaden til ordinær høringsrunde 

og behandling hos kommunen, sektormyndigheter og sluttbehandling hos Finnmark 

Fylkeskommune.  
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Sak PS  39/18 
 

 

Sakstittel:  LEBESBY, HELT ELEKTRISK - VI VIL GÅ FORAN  
 

 

Innstilling: 

Trendene i bilbransjen, båt og transport peker mot en fremtid som er elektrisk. Fosile motorer 

er på tur u. Flere produsenter lutter nå fra 2018 ut dieselmotoren. Det har vært en utvikling 

på EL og hybridbiler i Norge som er ganske unik. Fra 2020 er det ikke lengere lov å bruke 

fosilt brensel til oppvarming. Da må oljefyrte sentralfyringsanlegg skiftes ut. Årsaken til dette 

er nok virkemidlene som er lagt i «potten» for å initiere denne utviklingen, her brukes på pisk 

og gulrot. 

 

Lebesby kommune har produksjon av fornybar energi som overstiger det totale forbruket av 

elektrisk energi i kommunen. Strømmen er ferskvare og må brukes idet den produseres, 

elektronene tar raskest vei noe som betyr at forbruk i kommunen vår nesten alltid vil være 

fornybar kraft produsert av vann og vindkraftressursene våre. 

Vi ønsker at Lebesby kommune skal gå foran. Vi vil at våre samfunn skal bli de mest 

fornybare i landet. Vi vil at så vel kommunens virksomhet som næringslivet og private skal ta 

del i dette. Får å få dette til må EL infrastruktur (landepunkter)være på plass og vi må ha en 

bevisst holdning til dette. Det koster på kort sikt, men for årene som kommer vil det være gode 

investeringer. 

 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal være «helt Elektrisk» 

Kommunestyret vedtar å utarbeide en plan for hvordan Lebesby kommune kan bli landets 

fremste fornybarkommune. Planene legges frem på første kommunestyremøte i 2019. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Trendene i bilbransjen, båt og transport peker mot en fremtid som er elektrisk. Fosile motorer 

er på tur u. Flere produsenter lutter nå fra 2018 ut dieselmotoren. Det har vært en utvikling 

på EL og hybridbiler i Norge som er ganske unik. Fra 2020 er det ikke lengere lov å bruke 

fosilt brensel til oppvarming. Da må oljefyrte sentralfyringsanlegg skiftes ut. Årsaken til dette 

er nok virkemidlene som er lagt i «potten» for å initiere denne utviklingen, her brukes på pisk 

og gulrot. 

 

Lebesby kommune har produksjon av fornybar energi som overstiger det totale forbruket av 

elektrisk energi i kommunen. Strømmen er ferskvare og må brukes idet den produseres, 

elektronene tar raskest vei noe som betyr at forbruk i kommunen vår nesten alltid vil være 

fornybar kraft produsert av vann og vindkraftressursene våre. 

Vi ønsker at Lebesby kommune skal gå foran. Vi vil at våre samfunn skal bli de mest 

fornybare i landet. Vi vil at så vel kommunens virksomhet som næringslivet og private skal ta 

del i dette. Får å få dette til må EL infrastruktur (landepunkter)være på plass og vi må ha en 

bevisst holdning til dette. Det koster på kort sikt, men for årene som kommer vil det være gode 

investeringer. 

 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal være «helt Elektrisk» 

Kommunestyret vedtar å utarbeide en plan for hvordan Lebesby kommune kan bli landets 

fremste fornybarkommune. Planene legges frem på første kommunestyremøte i 2019. 
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Sak PS  40/18 
 

 

Sakstittel:  RULLERING AV RETNINGSLINJER FOR AKAN-

ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for AKAN-arbeidet i Lebesby kommune, med de 

endringer vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 25.5.18. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for AKAN-arbeidet i Lebesby kommune, med de 

endringer vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 25.5.18. 
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Sak PS  41/18 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNEPLAN - LEBESBY MOT 2035  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å legge planforslag til ny samfunnsdel ut til 

offentliggjøring og høring, etter at sektormedvirkning, språkvask og layoutmessige 

endringer er gjennomført. 

2. Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring, skal utkastet godkjennes av 

formannskapet, som er styringsgruppe for planarbeidet. 

3. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 11-15,etter 

at offentlig ettersyn og høring er gjennomført. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å legge planforslag til ny samfunnsdel ut til 

offentliggjøring og høring, etter at sektormedvirkning, språkvask og layoutmessige 

endringer er gjennomført. 

2. Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring, skal utkastet godkjennes av 

formannskapet, som er styringsgruppe for planarbeidet. 

3. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 11-15,etter 

at offentlig ettersyn og høring er gjennomført. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  42/18 
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Sakstittel:  UTBEDRE INNTAKET PÅ LEBESBY VANNVERK  
 

 

Innstilling: 

 

Sak lagt frem i Kommunestyret 7.6.18 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti v/Jan Holm Hansen. 

«Lebesby kommunestyre vedtar at men i løpet av 2018 skal gjøre utbedringer og sikre at 

inntaket på Lebesby vannverk har stabil drift. 

Budsjettrammen er på inntil kr 200.00. 

Nødvendig budsjettregulering og finansiering legges fram når investeringsbudsjettet 

reguleres.» 

 

Som forslag 

***enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar at men i løpet av 2018 skal gjøre utbedringer og sikre at 

inntaket på Lebesby vannverk har stabil drift. 

Budsjettrammen er på inntil kr 200.00. 

Nødvendig budsjettregulering og finansiering legges fram når investeringsbudsjettet 

reguleres. 

 

 

 

 

Sak PS  43/18 
 

 

Sakstittel:  PLAN FOR FIBER TIL ALLE HUSSTANDER I 

KOMMUNEN  
 

 

Innstilling: 

 



  

Side 27 av 27 

Sak lagt frem i Kommunestyret 7.6.18 

 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP v/Thomas Hansen: 

Bakgrunn: 

Internett har siden 90 tallet vært allemannseie, og de siste 15 årene har høyhastighets, ikke 

forbrukstaksert internett vært normen, og etter hvert kravet. Det er i dag vanskelig å skulle 

klare seg uten, da nyheter, underholdning, kultur, informasjon, kommunikasjon og kontakt 

med venner, offentlige myndigheter og private firmaer i stadig større grad gjøres via internett. 

I dag er store deler av kommunen avskåret fra dette, og befinner seg derfor på feil side av et 

digitalt klasseskille. Dette er til hinder for både personlig og profesjonell utvikling. Det er til 

hinder for både bolyst og næringsutvikling. Tilgang på internett er en viktig brikke for å sikre 

befolkningsvekst i Lebesby kommune 

 

Vår største ressurs er våre innbyggere, og de må ha tilgang på det essensielle; lys i lampa, 

vann i krana og internett i veggen. 

 

Forslag til vedtak: 

«Lebesby kommunestyre ønsker at alle våre innbyggere skal med. Vi vedtar derfor at vi innen 

første kvartal 2019 skal ha en plan for hvordan alle fast bebodde husstander i kommunen, 

skal få muligheten for å tilknyttes en høyhastighets, ikke forbrukstaksert internettforbindelse.» 

 
Som forslag 

***enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre ønsker at alle våre innbyggere skal med. Vi vedtar derfor at vi innen 

første kvartal 2019 skal ha en plan for hvordan alle fast bebodde husstander i kommunen, 

skal få muligheten for å tilknyttes en høyhastighets, ikke forbrukstaksert internettforbindelse. 
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