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SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

PS  35/21 21/377   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 5.5.21  

 

PS  36/21 21/378   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 5.5.21  

 

PS  37/21 21/379   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21  

 

PS  38/21 21/40   

  UTBETALING AV LÅN MED PANT I BYGGENUMMER - 

INGILÆ AS  

 

PS  39/21 21/221   

  KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE 

VIRKSOMHETER  

 

PS  40/21 20/458   

  ORIENTERING - NY UTLYSNING AV 

BREDBÅNDSUTBYGGING KUNES  

 

PS  41/21 21/348   

  UTBYGGING AV BREDBÅND I OMRÅDET LANDERSFJORD 

– BEKKARFJORD. SIGNAL BREDBÅND AS  

 

PS  42/21 21/257   

  BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 – AVKLARING OM 

KOMMUNEN SKAL SØKE  

 

PS  43/21 19/999   

  ORIENTERING OM OPPSTART - PROSJEKT MED FORMÅL 

Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- OG 

OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN  

 

PS  44/21 21/347   

  SØKNAD TIL FISKERIFONDET UNICORNS AS DEIVIDAS 

ARLIKEVICIUS 
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PS  45/21 21/301   

  SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT FOR 

OMSORGSBOLIGER I STRANDVEIEN 128  

 

PS  46/21 21/241   

  SØKNAD OM FESTETOMT FOR NÆRINGSVIRKSOMHET  

 

PS  47/21 21/295   

  HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I BESTEMMELSER 

FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I SJØ I 

ENKELTE KOMMUNER I FINNMARK I 2021  

 

PS  48/21 20/411   

  KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT  

 

PS  49/21 21/266   

  ÅRSRAPPORT2020 LEBESBY ELDRERÅD  

 

PS  50/21 20/1143   

  INNOVASJONSPROGRAMMET GNIST  

 

PS  51/21 21/369 U Ofl §14 

  BOLIGER ********** 

 

PS  52/21 21/420   

  OVERFØRING FRA DISPOSISJONSFOND TIL 

FISKERIFOND  

 

PS  53/21 21/421   

  INTRODUKSJON OG INFORMASJON FOR NYE 

INNBYGGERE I LEBESBY KOMMUNE  

 

PS  54/21 17/695   

  OPPRETTELSE AV BRUKERUTVALG I HAVNA REF. SAK 

16/915 

 

PS  55/21 21/422   

  HØRINGSSAK - BONDEOPPRØRET  
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Sak PS  35/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 5.5.21  
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 5.5.21 
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Sak PS  36/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 5.5.21  
 

 

Behandling: 

Forslag fra FS: 

Som innstilling med 4 tilleggssaker lagt fram i møtet 

 

- Overføring fra disposisjonsfond til fiskerifond 

- Introduksjon og informasjon for nye innbyggere 

- Brukerutvalg i Havna 

- Støtte til bondeopprøret 

 

 

Som innstilling med 4 tilleggssaker 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 5.5.21med 4 tilleggssaker 

- Overføring fra disposisjonsfond til fiskerifond 

- Introduksjon og informasjon for nye innbyggere 

- Brukerutvalg i Havna 

- Støtte til bondeopprøret 
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Sak PS  37/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21  
 

 

Behandling: 

 Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 2.3.21 
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Sak PS  38/21 
 

 

Sakstittel:  UTBETALING AV LÅN MED PANT I BYGGENUMMER - 

INGILÆ AS  
 

 

Behandling: 

 Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap viser til at Ingilæ AS ble innvilget lån kr. 500.000 fra kommunens fiskerifond til 

nybygging av fartøy.  

2. Formannskapet innvilger søknad om å få utbetalt lånet nå før ferdigstillelse med pant i byggenummer 116 

ved GOT Skogsøy AS. Betingelse om registrert skipspanteobligasjon ved utbetaling frafalles, og ny 

obligasjonen tinglyses ved ferdigstillelse.  

3. Gjeldsbrev og skipspantedokument i byggenummer må være signert, samt skatteattest levert før utbetaling 

kan skje. Utbetaling skjer over kap. 15201.1215.325 fiskerifond.  

4. For øvrig gjelder betingelser i vedtak PS 6/21 i Formannskapets møte den 26.01.2021.  
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Sak PS  39/21 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL 

LOKALE VIRKSOMHETER  
 

 

Behandling: 

Forslag fra FS: 

Som innstilling med nytt punkt 4: 

Tildelingene annonseres på kommunens hjemmeside når vedtak er fattet. 

 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap viser til tildelte midler til «Kommunal kompensasjonsordning til 

lokale virksomheter» på til sammen kr. 500.000. 

2. Formannskapet støtter administrasjonens tolkning og utlysning og gir rådmann 

fullmakt til å fordele midlene etter søknadsfristens utløp. Formannskapet orienteres i 

sitt neste møte hvordan midlene ble fordelt.  

3. Eventuelle klager fremmes for formannskapet i senere møte.  

4. Tildelingene annonseres på kommunens hjemmeside når vedtak er fattet. 
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Sak PS  40/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERING - NY UTLYSNING AV 

BREDBÅNDSUTBYGGING KUNES  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap tar saken om ny utlysning av bredbåndsutbygging i Kunes-området til 

orientering.  
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Sak PS  41/21 
 

 

Sakstittel:  UTBYGGING AV BREDBÅND I OMRÅDET 

LANDERSFJORD – BEKKARFJORD. SIGNAL 

BREDBÅND AS  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap tar saken til orientering. Det er svært positivt at det nå er signert 

kontrakt og at Signal Bredbånd AS skal bygge ut fiber til alle husstander og næringsaktører i 

området Bekkarfjord – Landersfjord.  
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Sak PS  42/21 
 

 

Sakstittel:  BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 – AVKLARING OM 

KOMMUNEN SKAL SØKE  
 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

«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». 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

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.  
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Sak PS  43/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERING OM OPPSTART - PROSJEKT MED 

FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- 

OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Formannskapet tar saken til orientering.  
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Sak PS  44/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET UNICORNS AS 

DEIVIDAS ARLIKEVICIUS 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger Unicorns AS v/daglig leder Devidas Arlikevicius,  

9790 Kjøllefjord, inntil kr. 200.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2. 

Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og øker 

leveransene til lokale fiskemottak. Søknaden kan likevel ikke innvilges i sin helhet, da det 

er begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør maks 4,3 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og utstyr, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Gyldig skatteattest må 

også leveres før utbetaling.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen.  

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 

 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  
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Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Sak PS  45/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT FOR 

OMSORGSBOLIGER I STRANDVEIEN 128  
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Imagine Nordkyn AS et lån på kr 100.000,- til 

forprosjekt for leiligheter til eldre i Strandveien 128. 

2. Lånet er rente- og avdragsfritt i fem år og det tas pant i Gnr. 36 Bnr. 102. 

3. Beløpet finansieres av disposisjonsfondet 
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Sak PS  46/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM FESTETOMT FOR 

NÆRINGSVIRKSOMHET  
 

 

Behandling: 

 

Tilleggsforslag fra Formannskapet: 

«Som innstilling med nytt tilleggspunkt: 

Formannskapet ber administrasjon gå i dialog om midlertidig leie eller eventuelt andre 

permanente lokaliteter. Dersom det er aktuelt med midlertidig leie gis administrasjonen 

fullmakt til å inngå avtale på inntil 2 år. En slik avtale gis med 3 måneders oppsigelsestid slik 

at tiltaket ikke vil være til hinder for eventuelle havneutbygginger/tiltak.» 

 

Som innstilling med tilleggspunkt 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommune som grunneier avslår søknad om festetomt som omsøkt, med 

begrunnelse at grunneiers (forvalters) plan for utnyttelse av området ikke er avklart. 

2. Formannskapet ber administrasjon gå i dialog om midlertidig leie eller eventuelt 

andre permanente lokaliteter. Dersom det er aktuelt med midlertidig leie gis 

administrasjonen fullmakt til å inngå avtale på inntil 2 år. En slik avtale gis med 3 

måneders oppsigelsestid slik at tiltaket ikke vil være til hinder for eventuelle 

havneutbygginger/tiltak. 
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Sak PS  47/21 
 

 

Sakstittel:  HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I 

BESTEMMELSER FOR FISKE ETTER ANADROME 

LAKSEFISK I SJØ I ENKELTE KOMMUNER I 

FINNMARK I 2021  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

HØRINGSUTTALELSE 

Lebesby kommune har forståelse for at det er nødvendig å iverksette ekstra  tiltak for å bevare 

og bygge opp igjen laksebestanden i Tanavassdraget. 

 

1. 

For enkelte utøvere vil inntekten fra laksefiske ha betydning for aktivitetskravet som er 

nødvendig  for å oppnå kvote på det årlige krabbefisket. Særlig negativt vil dette kunne slå ut 

i år med lave priser og reduserte fangster på torsk, noe som vil inntre  allerede inneværende 

år. 

 

2. 

Kommunen er bekymret for at den kunnskapen man i dag har med bruk av faststående 

redskap vil gå tapt som følge av flere års stopp i dette fisket. 

 

3. 

Man må få på plass en kunnskapsbasert forskning som kan fastslå hva årsaken til nedgangen i 

laksebestanden skyldes. 

Flere år med omfattende begrensninger i sjølaksefisket har ikke gitt dokumentert effekt. 

Å ha en nærmest ensidig fokus rettet mot sjølaksefisket som årsaken til nedgangen i 

laksebestanden faller på sin egen urimelighet da antall aktive utøvere er betydelig redusert de 

siste 10 – 20 årene kombinert med årlige begrensninger og innskrenkninger i dette fisket. 
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Sak PS  48/21 
 

 

Sakstittel:  KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT  
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Kivijervi 

Entreprenør AS som totalentreprenør for Kjøllefjord skole. 

 

2. Rammen for prosjektet (inklusive opsjoner og reserver) justeres ned fra 124,99 Mill til 

115,11 Mill eks. mva , og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet 

innenfor denne rammen, herunder også interiørkonseptet. 
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Sak PS  49/21 
 

 

Sakstittel:  ÅRSRAPPORT2020 LEBESBY ELDRERÅD  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar Årsrapport 2020 for Lebesby Eldreråd til orientering. 
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Sak PS  50/21 
 

 

Sakstittel:  INNOVASJONSPROGRAMMET GNIST  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 150 000 til innovasjonskonkurransen Gnist. 

2. Beløpet tilsvarer Lebesbys egenandel i prosjektet, og skal gå til én av vinnerne i runde 

1 av innovasjonskonkurransen. 

3. Beløpet utbetales til Design og Arkitektur Norge (DOGA) ihht. samarbeidsavtale, og 

belastes konto 1145 Fellesutgifter. 
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Sak PS  51/21 
 

 

Sakstittel:  BOLIGER 

Gradering: U - Unntatt offentlighet 

Hjemmel: Ofl §14  
 

 

Vedtak: 

Uofl § 14 
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Sak PS  52/21 
 

 

Sakstittel:  OVERFØRING FRA DISPOSISJONSFOND TIL 

FISKERIFOND  
 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 

«Overføring fra disposisjonsfond til fiskerifond: 

Kommunestyret vedtar at det skal overføres 1.000 000 kr fra disposisjonsfond til fiskerifond.  

Det er viktig at fiskerifondet til enhver tid har midler til å bidra til økt sysselsetting og 

satsning innenfor fiskeriene.  

 

Som forslag  

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Overføring fra disposisjonsfond til fiskerifond: 

Kommunestyret vedtar at det skal overføres 1.000 000 kr fra disposisjonsfond til fiskerifond.  

Det er viktig at fiskerifondet til enhver tid har midler til å bidra til økt sysselsetting og 

satsning innenfor fiskeriene.  
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Sak PS  53/21 
 

 

Sakstittel:  INTRODUKSJON OG INFORMASJON FOR NYE 

INNBYGGERE I LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP og Lebesby SP: 
 
«Formannskapet ber administrasjonen jobbe for å lage gode rutiner i samråd med 
næringslivet for introduksjon og informasjon for nye innbyggere i kommunen. Våre 
innbyggere er vår viktigste ressurs og det er viktig at vi får inkludert en større del av 
befolkningen i de ulike arenaene i samfunnet. 
 
Formannskapet viser her til kommuneplanens samfunnsdel; 
 
«Vi skal jobbe sammen med næringslivet og 
arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring 
og integrering» 
 
«Vi skal støtte frivillig sektor i arbeidet med å 
skape inkluderende aktiviteter og fellesskap» 

 
«Vi skal ta i mot nye innbyggere 

og ansatte på en god måte, 

gjennom gode rutiner for 

introduksjon og informasjon»» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen jobbe for å lage gode rutiner i samråd med 
næringslivet for introduksjon og informasjon for nye innbyggere i kommunen. Våre 
innbyggere er vår viktigste ressurs og det er viktig at vi får inkludert en større del av 
befolkningen i de ulike arenaene i samfunnet. 
 
Formannskapet viser her til kommuneplanens samfunnsdel; 
 
«Vi skal jobbe sammen med næringslivet og 
arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring 
og integrering» 
 
«Vi skal støtte frivillig sektor i arbeidet med å 
skape inkluderende aktiviteter og fellesskap» 

 
«Vi skal ta i mot nye innbyggere 

og ansatte på en god måte, 

gjennom gode rutiner for 

introduksjon og informasjon 
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Sak PS  54/21 
 

 

Sakstittel:  OPPRETTELSE AV BRUKERUTVALG I HAVNA REF. 

SAK 16/915 
 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 

«Oppfølging av FS vedtak: 

Formannskapet ber om at administrasjonen og Nordkappregionen Havn IKS følger opp sak 

17/695 og oppretter et brukerutvalg i Lebesby kommune.  Aktørene i Lebesby kommune har 

ikke samme mulighet for daglig dialog med havneforetaket som vertsskapskommunen, det er 

derfor hensiktsmessig at det opprettes en arena for dette.  

 

BRUKERUTVALG I HAVNA  

REF. SAK 16/915  

MELDING OM VEDTAK  

Fra møtet i Formannskapet den 19.06.2017, saksnr PS 70/17.  

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:  

Lebesby formannskap tar saken om brukerutvalg i havna til orientering:  

1. Det opprettes et utvalg sammensatt av representanter fra brukere av havna samt en 

representant fra kommunen. Rådmannen setter sammen utvalget.  

2. Nordkappregionen havn IKS innkaller brukerutvalget til jevnlige møter. Det føres referat 

fra møtene».  

 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Formannskapet ber om at administrasjonen og Nordkappregionen Havn IKS følger opp sak 

17/695 og oppretter et brukerutvalg i Lebesby kommune.  Aktørene i Lebesby kommune har 

ikke samme mulighet for daglig dialog med havneforetaket som vertsskapskommunen, det er 

derfor hensiktsmessig at det opprettes en arena for dette 
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Sak PS  55/21 
 

 

Sakstittel:  HØRINGSSAK - BONDEOPPRØRET  
 

 

Behandling: 

Forslag til uttalelse fra Lebesby arbeiderparti: 

 

«Lebesby kommune støtter bondeopprøret 

Et dårlig tilbud fra staten til bøndene 

Det er skammelig av staten å komme med et tilbud til bøndene som er godt under halvparten 

av jordbrukets krav om en anstendig inntekt for å produsere mat. 

Det tas ikke hensyn til sterkt økende kostnader for spesielt jordbruket i distriktene. Det gjelder 

økte fraktpriser, gjødselpriser, prisøkning på kraftfôr, drivstoff, bygningsmaterialer og andre 

innsatsfaktorer.  

Ingen prisøkning på kjøtt, et lite tillegg på melk, drifts- og arealtilskudd oppveier på ingen 

måte de økte driftskostnadene på den enkelte gård. 

Jordbruket i Finnmark lengst nord i landet, domineres av melkeproduksjonen, samt 

kjøttproduksjonen på sau og storfe. Kvaliteten på jordbruksvarene er meget høy og gir 

innbyggerne trygghet og god mat. Matsikkerhet, sysselsetting og bosetting i distriktene 

avhenger av et levende landbruk. 

Kravet om omlegging fra båsfjøs til løsdrift betyr store investeringer for et trettitalls bønder i 

Finnmark. Det er behov for ekstra midler for at bøndene finner det økonomisk forsvarlig å 

bygge nytt eller gjøre en ombygging. Her svikter staten ved ikke å oppfylle Stortingets lovkrav 

om løsdrift. 

Finnmarksjordbruket er sårbart, men absolutt en næring for fremtiden. Skal vi oppnå god 

rekruttering er vi avhengig av betydelig bedre økonomi enn i dag.  

Lebesby kommune støtter derfor opp om det pågående bondeopprør.» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Lebesby kommune støtter bondeopprøret 

Et dårlig tilbud fra staten til bøndene 

 

Det er skammelig av staten å komme med et tilbud til bøndene som er godt under halvparten 

av jordbrukets krav om en anstendig inntekt for å produsere mat. 

 

Det tas ikke hensyn til sterkt økende kostnader for spesielt jordbruket i distriktene. Det gjelder 

økte fraktpriser, gjødselpriser, prisøkning på kraftfôr, drivstoff, bygningsmaterialer og andre 

innsatsfaktorer.  

 

Ingen prisøkning på kjøtt, et lite tillegg på melk, drifts- og arealtilskudd oppveier på ingen 

måte de økte driftskostnadene på den enkelte gård. 

 

Jordbruket i Finnmark lengst nord i landet, domineres av melkeproduksjonen, samt 

kjøttproduksjonen på sau og storfe. Kvaliteten på jordbruksvarene er meget høy og gir 

innbyggerne trygghet og god mat. Matsikkerhet, sysselsetting og bosetting i distriktene 

avhenger av et levende landbruk. 

 

Kravet om omlegging fra båsfjøs til løsdrift betyr store investeringer for et trettitalls bønder i 

Finnmark. Det er behov for ekstra midler for at bøndene finner det økonomisk forsvarlig å 

bygge nytt eller gjøre en ombygging. Her svikter staten ved ikke å oppfylle Stortingets lovkrav 

om løsdrift. 

 

Finnmarksjordbruket er sårbart, men absolutt en næring for fremtiden. Skal vi oppnå god 

rekruttering er vi avhengig av betydelig bedre økonomi enn i dag.  

 

Lebesby kommune støtter derfor opp om det pågående bondeopprør. 
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