
Lebesby mot 2035 
 

Folkemøte på  Lebesby 
15. måi 2017 

Referåt og oppsummering 

Innledning 

Våren 2017 arrangerer Lebesby kommune fire folkemøter rundt om i kommunen, i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet. Møtene har mest fokus på samfunnsdelen. Det skal holdes en ny runde 

folkemøter høsten/vinteren 2017, med fokus på areal- og kystsoneplanen. 

Det siste og fjerde folkemøtet ble avholdt på Lebesby 15. mai, fra 19-21. 22 personer deltok, i tillegg 

til ti personer fra administrasjon og formannskap. Deltakerne jobbet på samme måte som i møtene 

på Veidnes og Kunes, der deltakerne selv valgte hvilke fokusområder de ønsket å jobbe med (ett eller 

flere fokusområder - levende, inkluderende, mulighetsorientert, kompetent). 

Ordfører ønsket velkommen, deretter ble det gitt en beskrivelse av bakgrunnen for folkemøtene (ny 

kommuneplan, planprogrammet som skal ligge til grunn for arbeidet) og opplegget for folkemøtet.  

 

Deltakerne jobbet på tre måter – individuelt, i grupper og i plenum. I løpet av møtet svarte 

deltakerne på tre oppgaver på egen hånd: 

- Hvis Lebesby 2017 var en person, hvordan ville du beskrive denne personen? 3-5 stikkord, 

positive og negative egenskaper 

- Hva er du mest stolt av i din kommune/ditt lokalsamfunn? Hva er bra i dag, som vi bør ta 

vare på i årene som kommer. 3-5 stikkord. 

- Lebesby 2035 er blitt ditt drømmesamfunn! Beskriv ditt DrømmeLebesby 2035. «Slik vil jeg at 

det skal være». 3-5 stikkord. 



Videre ble det gjennomført to runder med gruppearbeid (mål i runde 1 og tiltak i runde 2), og i 

pausene ble gruppenes forslag hengt opp på veggen, slik at alle kunne lese hva de andre gruppene 

hadde foreslått, diskutere med andre, samt foreslå mål og tiltak selv innenfor alle fokusområdene. 

Lebesby 2017 

Ordskyen under oppsummerer hvordan deltakerne på folkemøtet ser på Lebesby i dag. Jo større 

skrift, jo flere som svarte akkurat dette ordet. Noen lengre innspill er kortet ned eller omformulert 

fordi en ordsky må genereres ut fra enkeltord. 

 

Ordskyen viser at det er stor variasjon i svarene, og ingen av ordene går igjen mer enn to ganger. 

Men flere av ordene peker på noe av det samme, som for eksempel 

- Inkluderende, hjelpsom, omsorgsfull 

- Arrogant, selvgod, ekskluderende, bedrevitende 

Noen har spesifisert om tilbakemeldingen gjelder for stedet Lebesby, eller for kommunesenteret/-

administrasjonen. Sistnevnte beskrives blant annet som fraværende, selvgod og navlebeskuende. 

Stedet Lebesby beskrives blant annet som individualistisk, nøktern, arbeidsom, beskjeden, naturglad, 

lat og pen – men uflidd. Noen mener også at lokalsamfunnet preges av klantankegang som kan skape 

litt «konflikter». 

  



Hva er du mest stolt av i Lebesby i dag? 

I langsiktig planlegging er det nødvendigvis mye fokus på forhold man ønsker å forbedre, eller nye 

ting man ønsker å jobbe med. Det er imidlertid også viktig å stoppe opp og tenke over hva vi gjør 

eller har i dag som er bra, som vi ønsker å beholde fremover. 

Deltakerne ble bedt om å skrive ned stikkord for hva som gjør oss stolte og som vi må jobbe for å 

beholde. Her ble det gitt 74 svar. Lista under viser svarene som gikk igjen flest ganger: 

- Folket og frivilligheten: Ungdommen, engasjementet, gode naboskap, samholdet i bygda, 

kultur for hjelpsomhet, lett å bli kjent, god kontakt mellom reindriftsaktører og fastboende, 

innovative personer, ildsjelene, lag og foreninger, Laksefjord IL 

- Næringslivet: Mangfoldig næringsliv, private arbeidsplasser, næringsaktørene, jord-

/landbruket, smoltanleggene, Trollbukt, oppdrettsnæringen, lett for ungdom å få jobb 

- Naturen og frihetsfølelsen: Gode muligheter til å nyte alt det naturen gir oss, friluftsliv, 

været vinterstid, god plass, hillbilly-livet, bosetting på toppen av Norge 

- Lokale kommunale tjenester: Kompetansen ved landbrukskontoret på Lebesby, godt 

omsorgssenter, barna og skolen/oppvekstsenteret 

- Irene og nærbutikken 

Andre forhold som ble nevnt, var ungdomsrådet, at stedet er en stor skatteyter, kulturlivet og kirka. 

«DrømmeLebesby» 2035: Mål 

Den siste individuelle oppgaven handlet om å beskrive hvordan en vil at et fremtidig Lebesby skal 

være (mål). 

Levende: Levende samfunn på Veidnes, Kunes, Lebesby, Dyfjord, Kjøllefjord med basale tjenester. 

Satsing på indre strøk. Et fungerende samfunn der folk har jobb, bolig, butikk og hobbyer. Idrett- og 

kulturliv, fritidsaktiviteter. Utnytting av naturen, havet. Ren natur. Frikjøring med scooter. Fordoblet 

befolkning, en sunn demografi med mennesker i alle aldre, flere barn, flere familier i bygda. Skolen 

lever og blomstrer, 70 elever på skolen. Flere bebodde hus, flere hytter, men ikke på bekostning av 

bolighus. Nok arbeidsplasser. Bolyst, glade lebesbyværinger, optimisme, trygghet, verdens beste 

kommune å komme hjem til, vokse opp i, bli gammel i. 

Infrastruktur: Opprusting av veier. God havn med molo. Bredbånd med akseptabel hastighet. Sosial 

infrastruktur så folk vil bli her. Restaurering av bygningsmassene, nytt basseng og idrettshall. Mange 

flere boliger, herunder gjennomgangsboliger. 

Næringsliv: 100 nye arbeidsplasser, variert arbeidsmarked. Nye miljøvennlige næringer. En ennå 

større havbrukskommune - fiske- og oppdrettsindustri. En kommune som satser på næringslivet og 

bygger nok boliger. Levende jordbruk på alle fire bruk.  

Kommunale tjenester: God omsorg og oppfølging av eldre i fjorden. Godt helsetilbud. Oftere besøk 

av kommuneledelse. Mer engasjert kommuneadministrasjon. Fortsatt skole på Lebesby. 

Mangfold, inkludering og samarbeid: Multikulturelt og inkluderende. Et inkluderende 

kommunesenter. Tettere samarbeid på tvers av stedene. Samisk språk høres i hjemmene. 

Andre innspill: Kommunesammenslåing med Gamvik. Verdsette og ta vare på kompetanse. 

 



Gruppearbeid, runde 1 og 2: Forslag til mål og tiltak 

I gruppearbeidet fikk hver gruppe velge hvilke(t) fokusområde(r) de skulle svare på. Målet for hver 

gruppe var å foreslå minst fem mål (runde 1) og fem tiltak (runde 2) for å skape et levende, 

inkluderende, mulighetsorientert eller kompetent samfunn. 

                       

Levende Lebesby  

  Runde 1: Mål. Sånn vil vi ha det: Runde 2: Tiltak. Sånn vil vi gjøre det: 

1 Gode kommunale tjenester Tjenester som ivaretar befolkningens behov 

2 Bolyst og trivsel Småbåthavn 
Havneutvikling 
Ta vare på hverandre 
Møteplasser (uformelle) 

3 boliger Regulere attraktive områder til boligbygging 
Kommunale utleieboliger 

4 møteplasser (pub) Gapahuker og turstier 
Treningsrom/hall (dagens hall er for liten) - hall på kort 
sikt - flerbrukshus på lang sikt 

5 hall med kunstgress (se over) 

6 Flerbrukshus riv gymsalen, bygg flerbrukshus 
At ungdom kan samles et sted 
kafé med større utvalg og lengre åpningstid 

7 Crossbane Starte motorklubb, regulere område 

8 arbeidsplasser Bedre infrastruktur. Havn. Områder for havbruk 

9 boliger Styrke startlånsordningen 
Flere boligtomter 
Massetak 

10 barnehage, skole Oppgradere skolebygning og basseng 
Videreutdanne lærere 

11 bedre helsetjenesten Oftere/hyppigere "besøk" fra Kjøllefjord. Nytt legekontor. 

12 boliger Staten går inn med pantegaranti for bygging av boliger 
Offentlig og privat samfinansiering 

13 frivillighet/ildsjeler Synlig engasjement fra administrasjonen 

14 skole/barnehage flere barn, gode lærere, bygningsmasse 

15 butikk/næringsliv innbyggerne bruker det lokale næringsliv 

16 svømmebasseng og idrettsfasiliteter få det på prioriteringsliste 

17 en sunn demografi (folk i alle aldre, av 
begge kjønn) 

Gjøre kommunen attraktiv for tilflyttere og få dem til å bli 
Trygge rammer og god oppvekst 
Få ungdom til å flytte tilbake 



18 folk bor i distriktene Mulighetsprosjekt for stedet Lebesby og omegn. Initiativ 
må tas lokalt, men noen må banke det gjennom. 
Holdningsendring må til. 

19 være ambassadører for egen kommune  

20 trygge og solide arbeidsplasser Tilrettelegging 
God arealplan/reguleringsplaner 

21 støtte og tilrettelagte tomter for 
boligbygging 

Større kommunalt tilskudd 
Boligfelt, attraktive boligtomter 

Inkluderende Lebesby 

  Runde 1: Mål. Sånn vil vi ha det: Runde 2: Tiltak. Sånn vil vi gjøre det: 

1 Ta vare på hverandre og inkludere 
hverandre 

Møteplasser  
Holdninger  
Bevisstgjøre folk på at vi er avhengige av hverandre 

2 Tilbud til de som faller utenfor arbeidslivet Frivillighetssentral 
Samarbeide med næringslivet om de som faller 
utenfor. Det offentlige må også følge opp 
Noen til å gi daglig oppfølging 

3 Møteplasser for befolkningen  

4 kommunikasjon til kommunesenter: gode 
samarbeidsplattformer 

Det skal være medlemmer i FS fra bygdene.  
Ordfører/varaordfører skal være fra bygdene. 
Legge politiske møter til bygdene. 
Kontordager 

5 Frivillighet Opprette frivillighetssentral 
Kartlegge behovet 

6 Åpen for nye innbyggere Skole/arbeid med en gang 
Kafé og andre møteplasser. Fadderordning 

7 Språklig oppblomstring, kvæn, samisk, thai, 
filippinsk! 

Språkkafe 
Språkmiljø 
Kvinnerettede tiltak 

8 Samfunnshus prioriteringsliste 

9 åpenhet ovenfor nye innbyggere skolering og øke bevisstheten hos frivillige og ansatte i 
møte med nye innbyggere 

10 ta vare på eldre/syke Øke kvaliteten og kvantiteten på hjemmebasert 
omsorg 

11 Se de andre mer og fler møtesteder, også mellom bygdene 

12 Hjelpsomhet, stille opp, bry seg Kafé på stedet Lebesby. Arrangementer, Samefolkets 
dag, skole 

13 glede seg over andres suksesser  

14 Ta vare på nye innbyggere og flere 
aktivitetstilbud 

Nytt flerbrukshus for idrett, kultur, bibliotek 

Mulighetsorienterte Lebesby 

  Runde 1: Mål. Sånn vil vi ha det: Runde 2: Tiltak. Sånn vil vi gjøre det: 

1 Være offensiv i forhold til naturbaserte 
næringer (også nytenkning) 

Godt planverk - areal og kystsoneplan.  
Ikke begrense for mye.  
Legge til rette med areal. 
Offensiv i forhold til de som sitter på kompetanse. 



2 Et mangfoldig næringsliv Stimulere næringsaktører.  
Tilrettelegge næringsareal.  
"Hjelperne" (instanser, enkeltpersoner som kan være 
med å  hjelpe realiseringen av en idé/prosjekt) må 
være lett tilgjengelig. 

3 God infrastruktur Arealer (tilgjengelige)  
Økonomi.  
Stor politisk vilje.  
Bedre veier.  
Jernbane til Kirkenes.  
Boliger/industribygg.  
Nettdekning 

4 God gründerkultur Gode hjelpere 
Avlive bygdedyret 
Heie på hverandre 

5 å få utnytte/bruke naturen (med 
scooterkjøring) 

Gapahuk og turstier  
Lengre lysløype 
Bedre dialog med Fylke og reindrift om scooterløyper 

6 utnytte ringvirkninger av dagens og 
framtidens næringer (smoltanlegg) 

Regulere industriområder 
Bygge industribygg, hvor entreprenører kan leie seg 
inn (kommunen kan ta initiativ og regulere) 

7 god havn i Lebesby for fiskeri, turisme og 
lokalbefolkning 

Følge opp havnekrav 
Dialog med lokale grunneiere 
Kommunal flytebrygge 

8 moderne internettforbindelse (fiber) Fortsette arbeid opp mot ulike aktører for å få på plass 
fiber/trådløse løsninger med god kapasitet 
Kraftselskap som leverandør. 

9 * Regulere grustak. Fjerne opplysningsvesenets fond 

10 nytenkning i naturbaserte næringer Boknafisk, tørkakjøtt, videreutvikling av kjøtt, sau, lam, 
rein 

11 bredbånd fiber til alle 

12 åpne - synlige - politikere Ta folk på alvor. Besvare henvendelser 
Samarbeid på tvers av bygdene. Mer til 
barnehage/skolenivå 

13 positiv administrasjon  

14 næringsavdeling tilstede på stedet Lebesby i 
fast 100 % stilling 

Politisk vilje til å opprettholde administrativ stilling i 
Laksefjord 

15 Kommunikasjon i hele kommunen 
(internett) 

Næring og jordbruk. Fortsett arbeidet med offentlig 
kommunikasjon (busser). Fortsette arbeidet med 
bedre mobildekning (Telenor). 

16 Kommunesammenslåing Promotere sammenslåing. Folkeavstemning.  

17 Enkle grep for å utnytte potensiale i turisme, 
f eks 

Mulighetsorienterte konferanser a la Fiskeridager 

18 oppleve naturen på nært hold Bygge "Lebesbygammen" 

19 skape et godt omdømme Skape merkevarer. Utfordre hverandre, løfte 
hverandre opp 

20 Kommunikasjon via fly o.l til en levelig pris  

21 Legge til rette for oppdrett i kystsoneplanen god kystsoneplan 

22 Industriområde industriområde med havn, plass til lakseslakteri og 
annen industri 

23 Satsing på småskala næring og turisme 
(kombinert med landbruk) 

omstillingsprogram for Laksefjord 

 



Kompetente Lebesby 

  Runde 1: Mål. Sånn vil vi ha det: Runde 2: Tiltak. Sånn vil vi gjøre det: 

1 kvalifisert arbeidskraft Gode vilkår (lønn og hus) 
Ikke turnus (minimere turnus) 

2 god barnehage og skole Mange barn 
Kompetente lærere 

3 opplæring lokalt Nett 
Lokal vilje 
Lokal opplæring (også uten eksamen) 
opplæring også til lokalt arbeidsliv 

4 være god på læringslyst og kunnskapsdeling Motivere til utdanning 
Vilje 
Holdninger 
Muligheter 

5 forskningsbasert næringsliv og samfunn Pågående næringsliv mht forskning 

6 profesjonelle ansatte  

7 mulighet for å utdanne seg uten å flytte ulike ordninger som stipend, permisjon. Teknisk utstyr 

8 fokus på kompetanse utnytte den kompetansen vi har på akvakultur til å utvikle 
nye næringer/forbedre de vi har. F eks forskning - dyrking 
av tang og tare, skjell. 

9 rekruttering av kvalifisert arbeidskraft kompetansebehov. Plan 

10 forskning  Prosjektarbeid i naturbaserte næringer. 

11 Håndverkere Stipendordninger 

12 aktiv styring av utdannelser som trengs i 
hele kommunen 

LOSA også i indre del 

13 oppdatert undervisningsmateriell Investering/fornyelse 

14 Teknologisk på høyden Utbedre digital infrastruktur, infrastruktur generelt. 

15 Utdanning som er relevant for kommunen Trekke til oss kompetanse 

16 God skole - godt barnehagetilbud Modernisering av skolen 
 

Innspill på veggen 

I tillegg til individuelle oppgaver og gruppearbeid, hadde deltakerne mulighet til å foreslå mål og 

tiltak på tvers av gruppene og fokusområdene. Dette ble gjort i plenum, ved hjelp av post it-lapper på 

veggen. Innspillene på veggen tilsvarte innspillene som ble gitt i gruppeoppgavene, og gjengis derfor 

ikke på nytt her.  

Avslutning og veien videre 

Vi takker alle deltakere på folkemøtet på Lebesby for gode diskusjoner og innspill. Takk til Gerd Eli og 

Aud for hjelp med servering. 

Vi vil bearbeide innspillene videre når alle folkemøter i kommunen er avholdt. Innspill fra møtene vil 

være et nyttig grunnlag når vi etter hvert går i gang med dialogmøter. Høringsforslaget til samfunns-

delen skal foreligge mot slutten av 2017. 

Du kan følge planarbeidet videre på kommunens Facebookprofil og nettside («Lebesby mot 2035»). 


