
Referat fra ide dugnad:  

Stedsanalyse Lebesby: Bolyst og trivsel  
16. januar 2018 

Tirsdag 16. januar inviterte vi til idédugnad på Lebesby bygdetun. Fra administrasjonen deltok 

ordfører, rådmann, næringskonsulent, kulturleder, landbrukskonsulent og planlegger. Tema var 

stedsanalyse Lebesby, som er omtalt i planprogrammet til kommuneplanprosessen: 

Fysisk utforming av våre omgivelser har betydning for trivsel og livskvalitet. I planperioden vil 

kommunen ha fokus på å skape attraktive, trygge og tilgjengelige lokalsamfunn, med spesiell vekt på 

barn og unges oppvekstvilkår. Lebesby kommune vil ta initiativ til en stedsanalyse/mulighetsstudie 

for stedet Lebesby, som er et viktig knutepunkt i indre Laksefjord. Et attraktivt lokalsamfunn med 

gode oppveksttjenester, nødvendig infrastruktur, tilgang på boliger og servicefunksjoner, har 

betydning for bolyst og livskvalitet, og for rekruttering til virksomheter i Laksefjorden. 

Våren 2017 inviterte vi rundt 8 personer til et informasjons- og drøftingsmøte om stedsanalysen, og 

tilbakemeldingen var at dette var interessant å gå videre med. Denne gangen inviterte vi hele 

befolkningen i Lebesbyområdet til å være med på idédugnad. 

Foruten administrasjonen deltok rundt 15 stykker på møtet. Deltakerne ble delt inn i 4 grupper. 

Før møtet tok til, fikk deltakerne i oppgave å svare på følgende spørsmål: 

 

 

 



Vi la til grunn en vid definisjon av kvalitet (materielle, abstrakte, personer, engasjement, bedrifter, 

kultur- og fritidsaktiviteter, naturopplevelser, osv.). Tanken er at disse kvalitetene sier noe om hvilke 

positive krefter et sted har å spille på i utviklingsarbeid. 

Etter denne innledningen ble bakgrunnen for initiativet presentert. En stedsanalyse kan være så 

mangt, og noen varianter ble omtalt. Hva Stedsanalyse Lebesby skal være er opp til oss å definere. 

Basert på innspillene i det første informasjonsmøtet, og i folkemøter i 2017, er det naturlig at bolyst 

og trivsel på Lebesby er en sentral målsetting i stedsanalysen. 

Runde 1: Aktivitetskart 
Selve idédugnaden startet med at deltakerne fikk utdelt kart over bygda Lebesby. I kartet skulle hver 

deltaker tegne inn steder/områder i bygda som deltakeren bruker (møteplasser, utfartsområder, 

naturperler, andre spesielle steder med verdi). Dernest tegnet hver deltaker inn steder/områder som 

han/hun kunne tenke seg å bruke mer. 

Hvert bord fikk så i oppgave å diskutere gruppas aktivitet, deriblant hvorvidt det var steder som 

peker seg ut/preges av aktivitet. Hver gruppe diskuterte seg så frem til 3 steder som gruppa anså 

som viktigst (hel linje), og tre steder som har potensial (stiplet linje) for økt aktivitet. I kartet 

nedenfor har en av gruppene pekt ut tre steder som er viktige i dag, men som også har potensial for 

å videreutvikles. 

 

Hvert bord gjorde så en analyse av hvilke grupper i befolkningen som bruker de ulike stedene, for å 

sikre at utvalgte steder dekket behovet til ulike brukergrupper. 

Da gruppene hadde tatt en endelig avgjørelse på hvilke steder de ønsket å fokusere på, la de inn 

svaret via menti.com: 



 

Runde 2: SWOT-analyse og tiltaksplan 
Etter pausen gikk gruppene i gang med å analysere de utvalgte stedene nærmere. Hvert bord fikk 

ansvar for 1-3 steder hver: 

Bord 1: Bord 2: Bord 3: Bord 4: 

Friluftsområder 
Varden/Prestevannet 

Omsorgsbasen Bygdetun/gymsal/basseng Flerbrukshus  
ved butikken 

Bolig/næringsområder Sentrum  
(butikk og havn) 

Elvedalen  

  Pub/møteplass  

I analysen skulle gruppene vurdere hva som skal til for å utvikle stedene eller skape mer aktivitet: 

- Styrke: Hva er bra med stedet, hva fungerer? 

- Svakhet: Hva er ikke bra, hva fungerer ikke? 

- Muligheter: Hvilke muligheter finnes for å utvikle stedet ytterligere? Hva kan gjøres for å 

gjøre stedet enda mer attraktivt? 

- Trusler: Hva slags hindringer ligger i veien for å oppnå dette? 

Tabellen under oppsummerer svarene: 

  



  SWOT-analyse Styrke Svakhet Muligheter Hindringer 

1 Friluftsområder 
Varden/ 
Prestevannet 

Turløypene Litt dårlig merket Utvide lysløyper rundt 
Prestevannet 
Flytebrygge Prestevannet 

Gapahuker, bålplasser 
Utbedre løypene for 
bedre tilgjengelighet 

OVF en utfordring 
Økonomi 
Menneskelige ressurser 

2 Bolig/ 

Næringsområder P 

  Finnes ikke i dag Opprettholde 

bosetning/utvikling 
Få nyinnflyttere 

Stort sett privat grunn 

Kommunal 
investeringslyst/ 
mulighet/prioritering av 
tilrettelegging 

3 Omsorgsbasen Sentralt i kommunen 
(geografisk) 
Samlingspunkt 0-100 år 
Trygghet for 

befolkningen i 
Laksefjorden 

Ingen 
akuttfunksjon 
Helhetlig 
helsetilbud 

Akuttilbud legekontor 
Helipad Lebesby 

Salderingspost i 
økonomiplanen 
Færre brukere pga eldre 
flytter ut av kommunen 

4 Sentrum (butikk 
og havn) 

Samlingspunkt for hele 
Laksefjorden. 

Dårlig skjerming i 
havna - fiskeflåten 

rømmer til andre 
steder. 
Nye fiskere flytter 
ikke hit. 
Erosjon/naturskad

er på bygg og 
grunn. 

Molo/skjerming av 
havna. 

Mudring 
Styrke sentrum 

Overordnet politisk styring 
Grunneiere 

5 Bygdetun/ 

gymsal/ 
basseng 

Man får bruke det. 

Allsidig. 

Lite og trangt 

Slitt, 
oppgraderingsbeh
ov 
Utstyr, gammelt/ 
utdatert 

Oppussing 

Utvidelse 
Treningsrom tilknyttet 
garderobe/toalett, opp 
av bakken 
Bygdekino 

Økonomi 

Vilje 
Treningsrom: Eierskap 

6 Elvedalen Fin natur, vei og bruer, 
gapahuk, kasse 

Liten gapahuk. 
Ingen info for 
besøkende at det 

finnes. 

Premiering på kassa. 
Bedre akebakke 

Vilje 

7 Pub/møteplass P   Vi har ikke Bygge det. 
Sosialt 
Kunne bli inkludert i 

samfunnet 
Lavterskel 
Quiz, arrangement 

Eierforhold 

8 Flerbrukshus ved 
butikken P 

Ligger sentralt til like 
ved butikken 
Et naturlig sentrum og 
stoppested, kanskje 

ilte sannsynlig at de 
som kjører forbi stoper 
flere ganger på samme 
sted. 

Tar bort funksjoner 
fra Bygdetun? 
Burde vært tilgang 
på drivstoff 

Bygge flerbrukshus. Skal 
brukes av bygda og 
samtidig være et naturlig 
stoppested. 

- Møteplass, kafé, pub 
- turistinfo for Lebesby 
og Gamvik 
- Servicetorg 

- Samfunnshus/trening 
- Ungdomsklubb 
- Utstilling 
Lebesbymannen 

- Toalett/tømming av 
bobil 
- Ladestasjon elbil 
- Truck stop 

- Finansiering 
- Drift - kostnader 
- Tilgang på eiendommen 

 

 



Siste trinn i idédugnaden var å drøfte konkrete tiltak for at stedene skal fungere enda bedre. 

Gruppene ble bedt om å lage tre forslag til tiltak per sted, og vurdere hvorvidt tiltaket er realiserbart 

på kort eller lang sikt, hvordan det kan jobbes lokalt for å realisere tiltaket, hva kommunen bør gjøre, 

og hvem som har ansvar for igangsetting. (stedsnr i forrige tabell korresponderer med nr i kolonne 1) 

  Tiltaksplan Realiser-
bart på 
kort el 
lang sikt 

Jobbe lokalt for å 
realisere tiltaket 

Slik bør kommunen jobbe for 
å realisere tiltaket 

Ansvar for 
igangsetting 

1 Utvide lysløypa Lang Dugnad 
Pengeinnsamling 

Bidra i søknadsprosess og 
eiendomsforhold 

Idrettslaget 

1 Flytebrygge 
Prestevannet 

Kort Dugnad  Tillatelser, økonomi Bygdelaget/idrettslag
et 

1 Gapahuker, bålplasser Kort og 
lang 

Dugnad, søknad 
midler, tillatelser OVF 

  Oppvekstsenter 

1 Bedre tilgjengelighet i 
løypene 

Kort og 
lang 

Dugnad   oppvekstsenter, 
idrettslag, bygdelag, 
andre 

1 "Perleturer" Kort Dugnader Medlemmene i friluftsrådet Idrettslaget 

2 Bestemme områder Kort Forslag Gjøre vedtak, arbeide mot 
grunneiere for avståelse av 
grunn 

Kommunens 
politikere 

2 Bygge ut infrastruktur Kort   Vedtak økonomi Kommunens 
politikere 

3 Velge en arbeidsgruppe 
på bestilling fra 
kommunestyret 

Kort     Administrasjonen i 
kommunen 

3 Akuttrom/-funksjon 
styrkes. Helipad 

Kort Politisk. Inkludere 
lokale helsearbeidere 

Vedtak budsjett. Ta tak i det.   

3 Legekontor 
samlokaliseres med 
akuttrom 

Lang som over som over   

4 Flytebrygge   kort Båtforening Penger. Spleiselag med 
oppdrett 

Kommunen/båtforen
inga 

4 Molo/skjerming/ 
mudring 

Lang Aktivitet i havna + 
kaia gjøres i stand 

Spleiselag med oppdrett + 
følge opp i transportplan 

Kommunen/båtforen
inga 

4 Ny landbase oppdrett. 
Hyttefelt. Økt aktivitet 
oppdrett og fiskeri 

Kort Konsesjoner 
kystsoneplan. 
Utvidelse oppdrett. 
Aktivisere hyttefeltet. 

  Bygda. Fefo. 
Kommunene. 
Arbeidsgruppe. 

5 Oppussing Kort Dugnad. Stille krav. 
Vilje til å betale for 
bruk 

Stille krav til utleier. 
Pengestøtte 

Kommunen 
Odd/styret 

5 Nybygg/tilbygg Lang Kartlegge behov. Vilje 
til å betale for bruk. 
Mas fra 
lokalsamfunnet. 

  Kommunen 
Odd/styret 

7 Få det bygd/ i drift Lang       

8 Mulighetsstudie Kort Arbeidsgruppe Bistand + finansiering Kommunen 

8 Forprosjekt Mellom Arbeidsgruppen Engasjere arkitekt/konsulent   

8 Realisering Lang Politisk vedtak Søke tilskudd 
Finansiering 
Driftsplan 

  

 

 



Hva nå? 
Med to timer til rådighet løser man ikke alle utfordringer, men stedsanalysemøtet var et første skritt 

på veien. Arbeidsmetoden fungerte godt, noe gruppearbeidene presentert over viser. Analysen og 

tiltakslisten rommer mange interessante tanker rundt hva som kan gjøres for å skape mer bolyst på 

Lebesby.  

Dette møtet skal følges opp videre. I første omgang gir analysen nyttige innspill til arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel, som skal utarbeides denne våren. Analysen er også interessant for 

arbeidet med areal- og kystsonedelen av kommuneplanen, som pågår nå.  

En viktig forutsetning for å skape bolyst og utvikling, er lokalt omdømmearbeid. Vi må altså snakke 

pent om hjemplassen vår og trekke frem det som er positivt – hvis vi ønsker at også andre skal få lyst 

til å bosette seg her. 

Videre er lokalt engasjement og initiativ en sentral ingrediens i vellykket utviklingsarbeid. Denne 

erkjennelsen lå bak stedsanalyseprosjektet «Landsbyen Flisa» i Åsnes kommune. I dette prosjektet 

var et av satsingsområdene grendeutvikling (med undertittel «samskaping og trivsel»). Mobilisering 

av grenderåd i bygdene var en sentral strategi1.  

Skal man jobbe med bygdeutvikling og bolyst er det helt nødvendig å ha lokale krefter som kan være 

med å ta initiativ og skape aktivitet. Det finnes finansieringskilder i dag som er klar til å støtte gode 

bolysttiltak på Lebesby – men initiativet og forslagene til tiltak må komme lokalt fra. For Lebesbys del 

vil det være svært positivt om Bygdelaget aktiviseres igjen. 

 

                                                             
1
 Sluttrapporten fra prosjektet, med nærmere beskrivelse av bygdeutviklingsstrategiene, kan leses her: 

https://www.asnes.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=144&FilId=1052  

https://www.asnes.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=144&FilId=1052

