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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar rapportering om sakene 18/565, 18/668 og 18/589 til etteretning 
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Faktaopplysning: 

Sak 18/565 behandlet i kommunestyret den 7/6 2018: Her gjorde kommunestyret følgende 

vedtak: 
«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.» 

 

Administrasjonen har ikke utarbeidet dette forslaget inne fristen som er vedtatt, da det bør sees i 

sammenheng og som en oppfølging av Kvalitetssystem for skolene. Det skal videre lages en 

kompetanseplan og i etterkant av det vil administrasjonen fremme sak om økonomiske virkemidler. 

Det er viktig å kartlegge hvilke fagkompetanse vi eventuelt mangler. Det er ulike krav til kompetanse 

på enkeltfag og ulikt om det er i 1-7 eller 8-10 trinn. 

 

Sak 18/668 behandlet i kommunestyret den 7/6 2018: Her gjorde kommunestyret følgende 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.» 

 

Vi vil ikke kunne ha en slik plan ferdig innen den fristen som kommunestyret vedtok. Det pågår et 

omfattende arbeid for å gi våre innbyggere en slik forbindelse. Dette er enda mer aktuelt nå enn da 

saken ble vedtatt, fordi Telenor har varslet en nedleggelse av kobbersentralene i løpet av kort tid. Det 

gjør at også innbyggere på Lebesby vil få dårligere forbindelse. Statnett har vedtatt å bygge fiber fra 

Tana til Landersfjord. Dette er en viktig og helt avgjørende faktor for å kunne bygge videre, da vi jo 

må ha en stamfiber. Kommunen arbeider tett med Statnett, Telenor, Nkom og andre aktører for å finne 

gode løsninger. Vi vil kunne ha en plan i løpet av 2019. 

 

Sak 18/589 behandlet i kommunestyret den 7/6 2018: Her gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

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. 

 

Det har pågått og pågår et omfattende planarbeid i kommunen. Slik vedtaket er utformet krever dette 

en stor prosess med involvering av innbyggere, næringsliv og eksterne miljøer. Dette bør da i såfall 

omsettes i en kommunal energi- og klimaplan. Planlegging krever ressurser og en slik plan er ikke tatt 

med i kommunens planstrategi for inneværende periode. En plan som har tiltak for kommunens egen 

drift er enklere å lage, men fyller ikke intensjonen i vedtaket. På kort sikt vil vi lage en plan for egen 

virksomhet. For det øvrige så anbefaler rådmannen å avvente neste planstrategi. 

 

Vurdering: 

Sakene vil bli fulgt opp, men det er ikke mulig å overholde fristene som ble satt av 

kommunestyret da vedtakene ble gjort.  
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