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Kap.1 Nærings- og samfunnsplan, planprosess og bruk av plandokumentet
 

1.1 Om plandokumentet
Dette plandokumentet er et overordnet dokument for næringsplanlegging, næringsutvikling,  
kommunens tjenesteyting og den generelle samfunnsutviklingen som ivaretas av de 
kommunale og private sektorer.  Dokumentet erstatter ikke de ordinære handlingsprogrammer 
knyttet til budsjett og økonomplan, men gir her retninger på hvordan vi skal håndtere 
morgendagens utfordringer.   
 
”Strategiplan for entreprenørskap i Lebesby kommune”, som er utarbeidet av 
entreprenørskapsstudenter vil komme til å være en viktig strategiplan for å dyrke frem 
entreprenørskapsevnen i befolkningen.  Implementeringen av entreprenørskap i blant annet  
skoleverket vil konkretiseres mer i denne planperioden

1.1.1 Plandokumentet i perspektiv av prosjektene ”Omstillings- og 
nyskapingskommune” og ”Ungdomssatsing Nordkyn”

Lebesby kommune fant det formålstjenlig å rullere planen etter 1,5 år som følge av at vi fra 
2007 er en omstillings- og nyskapingskommune.  Plandokumentet skal danne grunnlaget for å  
utarbeide en Strategisk plan for omstilling.  Det er omstillingsstyret som skal vurdere 
satsningsområder i prosjektet, og satsingsområder må ha grunnlag i denne overordnede 
planen.
 
”Ungdomssatsing Nordkyn” er et felles prosjekt med Gamvik kommune. Det er et  
pilotprosjekt under kommunaldepartementets ”Småsamfunnssatsing”. Begge prosjektene har 
en ramme på 4 år.
  

1.2 Planprosessen 
 Planprosessen i 2005 var et samarbeid mellom innbyggere på samtlige tettsteder og 
kommunen, mellom kommune og næringsliv, og mellom kommune og spesielle målgrupper.  
Innspill som er kommet i forbindelse med våre folkemøter og møter med andre interessenter 
har vært utslagsgivende for å kunne formulere mål og strategier for samfunnsutviklingen. Et  
viktig grunnlag ble dannet ved høringen av Fylkesplan for Finnmark.

 Vi benyttet oss av samme planprosess i rulleringa i 2007.  Ved oppstarten av rulleringa har vi  
fått et godt bidrag fra Fylkesmannen i Finnmark som har pekt på ulike utfordringer knyttet til  
samfunnsaktuelle problemstillinger. Vi har valgt å ha samme oppbygging av plandokumentet  
som vi har hatt da vi brukte Fylkesplan for Finnmark som mal.

1.3 Bruk av plandokumentet
Denne planen er overordnet i den forstand at dokumentet skal være et aktivt redskap i vårt  
daglige arbeid med utarbeiding av de årlige virksomhetsplaner knyttet opp mot kommunens 
budsjett og økonomiplan. 
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 Omstillingsprosjektet som formelt igangsettes 1. oktober 2007 vil dra ut strategier fra dette  
dokumentet og konkretisere det i en ” Strategisk plan for omstilling” i denne planperioden. 

I ungdomsprosjektet har ungdom fra begge kommunene selv vært med på å definere 
satsingsområdene gjennom ”Ungdommens Fremtidsverksted” som ble gjennomført høsten 
2006. Det er viktig at disse forankres i kommunens samfunns- og næringsplan.

Planen skal være et grunnlag for den enkelte sektor å formulere mål for de ulike 
tjenesteområder.  Utforming av avdelingsmål er særdeles viktig i forhold til at ansatte i  
Lebesby kommune skal være oppmerksom på styringsmålene uansett hvilke tjenesteområde 
det arbeides innenfor.  For den enkelte ansatte vil det derfor også være mulig å sette  
individuelle mål som et grunnlag for utøvelsen av arbeidet.  I den vedtatte personalpolitikken 
inngår det ei kopling mellom plan og resultatvurdering, som igjen bygger opp om at det er 
essensielt for ansatte å kjenne til styringsmålene for virksomheten. Her henvises spesielt til  
kommunens personalpolitiske plan.   
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 Kap.2 Tilbakeblikk, status og felles rammebetingelser
 

Lebesby kommunes visjon:

VI TAR UTFORDRINGENE!! 
           
Lebesby kommune – en oversikt

Lebesby kommune er landets 8 største kommune i areal. I en grisgrendt kommune som 
Lebesby har det vært store utfordringer for politikerne i prioritering av tiltak.  Alle bygder og 
tettsteder har sine behov og sine krav, og det er merkbart at innbyggerne er opptatt av dette. 
Primærbehovet og det kommunale ansvaret er oftest vann, veger, havner og skoler. Over lang 
tid har Lebesby kommune klart å opprettholde en bra infrastruktur på 5 tettsteder.
Kommunen må bestrebe seg på å være i forkant av utviklinga, gjennom å ha planer for 
utvikling av veg, vann, avløp og renovasjon. 

I en tid med befolkningsreduksjon og endring i alderssammensetningen er det på sin plass å 
påpeke utfordringer som knytter seg til arealforvaltning, transportplanlegging og 
innbyggerbehov.  I dette ligger vurdering og utfordring knyttet til bosetting, boligbygging i 
områder med spredt boligbygging og områder som bør fortettes(T-5/93 fra Miljødep.)

Lebesby kommune gjennom omstillings- og ungdomsprosjekt

Sammen med 3 andre kommuner i Finnmark ble vår kommune invitert av Finnmark 
Fylkeskommune til å bli en Omstillingskommune.  Saken ble behandlet av Lebesby 
kommunestyre som tok i mot invitasjonen.  Prosjektet vil ha egen prosjektleder og eget 
omstillingsstyre i 4-års-perioden, og det bevilges 2,1 millioner fra Fylkeskommunen pr år til 
dette arbeidet. Prosjektleder og næringskonsulent flytter ut av rådhuset, og styret vil erstatte 
formannskapet i behandlingen av næringssaker i denne perioden. Som omstillingskommune 
får næringslivet og lokalsamfunnet en utfordring i å tenke nytt slik at man stimulerer til 
nødvendige og naturlige endringer lokalt. Dette skal resultere i økt sysselsetting og bosetting i 
kommunen. 

Ungdomsprosjektet, som skal pågå parallelt med omstillingsarbeidet, har en egen 
prosjektleder og en styringsgruppe med folk fra begge kommunene. Prosjektet har en ramme 
på 1 million hvert år. Målet med ungdomssatsingen er;

- få flere unge i etableringsfasen tilbake til kommunen
- få flere unge i jobb eller til å velge relevant utdanning slik at de kan vende tilbake til 

kommunen
Det blir viktig fremover at prosjektet får til et godt samarbeid med de øvrige involverte i 
ungdomsarbeidet, som kultur, oppvekst, nav og omstillingsstyret der det er naturlig.

Status Kjøllefjord
Kommunens 1360 innbyggere er fordelt med hovedtyngden i kommunesentret Kjøllefjord der 
drøye 1000 av innbyggerne bor. 
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Næringsliv
Fiskeri er viktigste næring for Kjøllefjord. I tillegg har vi et variert næringsliv innen service 
og entreprenørvirksomhet. 

Havn
Kjøllefjord har i dag gode havneforhold med to indre moloer som gir god skjerming for den 
mindre flåten. Ny trafikk- og industrikai har lagt til rette for Kjøllefjord som fremtidig havn 
for hurtigrutetrafikk og andre anløp fra større skip. Kjøllefjord trenger flere kaier for større 
kystfiskefartøy, flere eldre kaier trenger opprustning og det er planlagt etablering av flytekaier 
på flere steder. Opprettelsen av eget havneforetak, Lebesby-Kjøllefjord havn KF, har gitt 
kommunen et bedre verktøy for drift av havnene selv om dette også har gitt økt ansvar. 

Kommunikasjon
Kjøllefjord har anløp av hurtigrute to ganger pr døgn (nord- og sørgående). Riksvegen fører 
frem til hurtigrutekaien. Det er 30 km til kortbaneflyplass i Mehamn med 4 avganger pr dag. 
Nordkyn vil innen få år ha ferdig helårsvei til innlandet. Kjøllefjord har daglig 
bussforbindelse til Mehamn, og ukentlige avganger til Dyfjord og til Lakselv. 

Øvrig infrastruktur
Kommunesentret har Barne- og ungdomsskole, SFO, 4 avdelings barnehage (full dekning), 
Videregående skoletilbud som tidligere var 1. året på allmennfaglig linje er erstattet med 1-
årig LOSA som står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet.   Behovet utover 
dette ene året presser seg mer og mer frem.  Foreldre finner det ikke tilfredsstillende å sende 
sine unge hjemmefra. Det er dyrt og mange slutter og fullfører ikke videregående.  Med denne 
bakgrunn er det hensiktsmessig å arbeide for å utvide det videregående skoletilbudet lokalt, 
enten som LOSA eller som ordinær allmennfaglig linje, eventuelt også en kombinasjon. 
Kjøllefjord har et bredt kultur- og idrettsmiljø inklusive idrettshall, krøllgressbane, 
nærmiljøanlegg og svømmebasseng. (Idretts- og anleggsplanen for kommunen ble rullert i 
2007.) Kommunen har helsesenter med tannlege, pleie og omsorgsadministrasjon, 
kommunehelsetjeneste og pleieavdeling. I tillegg tilbyr kommunen omsorgsboliger.  

Status Dyfjord
Det bor i dag ca 50 innbyggere i Dyfjord. Stedet har en moderne fiskeribedrift med mottak og 
produksjon, og det er anlagt en moderne fiskerihavn med molo, flytebrygger og kai. 
Det er bygget nytt vannverk i Dyfjord, og stedet har annen offentlig infrastruktur som post, 
grendehus samt skolebygg som benyttes til andre aktiviteter. De kommunale fritids- og 
kulturaktiviteter er redusert som følge av at det ikke er skole på stedet.
Stedet har to regulerte bebygde boligområder. 

Status Bekkarfjord
I dag bor det ca 40 mennesker i Bekkarfjord, deriblant mange barn og unge. Området rundt 
Bekkarfjord er det perfekte stedet for å drive gårdsbruk, og man har i dag flere gårder i drift. 
Disse er i hovedsak basert på melke- og eggproduksjon, Finnmarks største hønseri med ca. 
11500 verpehøns er her.

Status Lebesby
Kommunens tidligere kommunesenter Lebesby, er i dag senter for de mange småbygdene i 
indre del av kommunen. Totalt regner vi at 200 personer sogner til stedet. Bekkarfjord som 
ligger 10 km øst for Lebesby er kommunens landbruksbygd og har 32 innbyggere. 
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Lebesby havn er mudret, men mangler dekningsverk, havnas betydning som fiskerihavn er 
endret da stedet ikke lenger har fiskemottak. Fiske, fiskeoppdrett, landbruk, anleggs- og 
entreprenørbransjen samt offentlig og privat tjenesteyting er viktige arbeidsplasser. 
Manglende kai og havn for innbyggerne i område Bekkarfjord Lebesby skaper problemer for 
både yrkesutøverne og for de som har fritidsbåter. Lebesby Kjøllefjord Havn KF har nå dialog 
med vegvesenet slik at kaien i Kalak kan utbedres. 

Lebesby har oppvekstsenter som inneholder barne- og ungdomskole, SFO og barnehage.
Stedet har landbrukskontor, bibliotek og utekontor for helsetjenesten. Omsorgsbasen for indre 
del av kommunen er også lokalisert her i tilknytning til omsorgsboligene.  
Lebesby oppvekstsenter har over tid hatt økning i antall barn i Oppvekstsentret, og alt tyder 
på at vi vil ha en stabil situasjon en tid fremover. Stedet har på lik linje med Kjøllefjord et 
Lyd-bildestudio, og muligheter for videregående skoletilbud – og /eller høgskoletilbud bør 
kunne ha sin berettigelse også på stedet Lebesby. 
Lebesby kommune har etablert turistinformasjon i omsorgsbasen, og dette synes å være et 
godt alternativ og skaper også mer aktivitet rundt beboerne i omsorgssentret.  Utstillingen av 
”Lebesbymannen” er også flyttet til omsorgssentret.
Lebesby har nærbutikk og post. Det er også daglige bussforbindelser til Kjøllefjord og 
Lakselv. 

Stedet har også svømmehall og gymsal. Det er også et aktivt idrettslag på stedet.  I 
høringsfasen til rulleringa av denne planen kom det klart til utrykk at det var ønskelig med 
større tilrettelegging for allsidige fritidstilbud.  I tillegg er viljen til etablering av mindre 
foretak sterkt til stede. Blant annet har de stor tro på at de kan få noe ut av 
omstillingsprosjektet.

Status Ifjord
I bygda Ifjord, som er et knutepunkt mellom Lebesby, Tana, og Porsanger kommune, har man 
i dag et næringspotensial innenfor blant annet reiseliv. Stedet har i dag ca 10 fastboende. Her 
fins muligheter for overnatting på stedets campingplass, og en bensinstasjon med 
spisemuligheter. Ifjord er et flittig brukt rekreasjonsområde for turister og lokalbefolkning, 
regulerte hyttetomter fins i området.

Status Kunes
Bygda Kunes ligger nær vår grense mot vest innerst i Laksefjorden. Det bor 60 innbyggere på 
Kunes, og fiskeoppdrett, landbruk og privat og offentlig tjenesteyting er viktig for 
sysselsettingen. Kunes har barne- og ungdomsskole, nærbutikk og post. Stedet har ikke havn, 
men det er kommunal allmenningskai i Seivika ca 10 km unna. Bygda var med i prosjektet 
”Kreative senter”, og hadde som utgangspunkt å bidra til større aktivitet og samordning av 
nærings- og fritidstilbud. Prosjektet ”Kreative senter” har utløst en rekke planer om aktivitet 
på stedet. De største utfordringene på Kunes er at det er få unge som flytter til bygda, og at 
antallet barn er synkende. Denne utviklingen vil kunne snues dersom en har hatt flere 
arbeidsplasser å by på, og en bedre infrastruktur på stedet. 
Kunes er attraktivt for friluftsfolk fordi en har Storelva og nærliggende fiskevann i området.
Man ser i dag at dette kan føre til problemer for bygda i og med at hus blir kjøpt opp av folk 
utenfra og brukt som fritidsboliger, og at det dermed er få hus igjen til eventuelle nykommere 
og folk som ønsker å etablere seg i området. 
Kommunen har lagt ut nytt hyttefelt, og dette vil sannsynligvis bli attraktive tomter.
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Status Veidnes
Stedet ligger på vestsiden av Laksefjorden, og det bor 35 personer her. Veidnes har skolebygg 
(som ikke er i bruk i dag) grendehus med butikk, post og bibliotek. Stedet har havn med molo 
og kommunal allmenningskai. Det er ikke fiskemottak på Veidnes, men det drives fiske som 
leveres andre steder. Øvrig sysselsetting er jordbruk samt offentlig og privat tjenesteyting.
Forfatteren Magnar Mikkelsen har sitt bosted her.
Slik situasjon på Veidnes er pr. dato, med fravær av unge i skolepliktig alder, og ungdom, så 
ser en at utviklingsmulighetene må ligge i reiseliv/turisme og naturopplevelser.  

Annen kommunal infrastruktur
Kommunen eier mange utleiebygg til privat og offentlig formål.  Det har i en 4 års periode 
vært avsatt midler til opprustning av kommunale utleiebygg og aktivitetshus, og en ser at 
avsetningen til formålet ikke kan stoppe opp.  Vi har ennå et stort etterslep av 
vedlikeholdsoppgaver.  Skolene, de fleste fra 50-tallet, har hatt et lite løft de siste tre år, men 
det er tydelig at dette er eldre bygninger hvor det vil koste enorme summer før en kan si at alt 
er helt på topp.  Etter nedlegging av to aldershjem er det kun et institusjonsbygg igjen. 
Kjøllefjord helsesenter ble i 2006 bygd ut med ei ny pleieavdeling. Det er oppført 8 + 7 
omsorgsboliger i h.h.v. Kjøllefjord og Lebesby. 

Lebesby kommune har i dag et moderne og velutviklet nettverk innenfor IKT (informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi) sammenliknet med andre kommuner. Det er etablert lyd-bilde 
studio på to av skolene, bredbånd tilbys i dag til store deler av kommunens befolkning og 
knytter oss nærmere den globale verden av muligheter innen denne bransjen. Dette er 
infrastruktur som er av stor betydning for etablering av fremtidige arbeidsplasser og for 
utvikling av eksisterende næringsliv, utdanning og offentlig virksomhet. 

Vedtaket om bredbånd til steder som i dag er uten denne type forbindelse er nok et skritt i 
riktig retning for å få innbyggerne, og det vil ha stor betydning for næringslivet når 
bredbåndsdekning i disse områdene nå er under veis.
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2.1 Hovedtrekk i samfunnsutviklinga 

Folketallet er et mål på samfunnsutviklingen, men sier ikke alt om en kommune. Vi må da ta 
hele regionen i betraktning.  Vi har erfart store svingninger i folketallet de siste årene.  Det 
viser at folketallet utvikles i takt med konjunkturene i fiskerinæringa, da mange har sin 
hovedgeskjeft innen næringa. Det er ikke uvanlig at det er unge mennesker som flytter.

Tab. 2.1 Folketallsutviklingen fra 1996-2020 ( pr. 01.01)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 2020
1569 1576 1559 1486 1463 1524 1511 1471 1514 1497 1486 1456 1426 1410
1568 1576 1538 1483 1463 1524 1511 1500 1473 1391 1357

Kilde: SSB-Regional statistikk 

Tallene over (rad nr. 2) viser SSB`s fremskriving.  Tallene i 3. rad viser den reelle statistikken 
slik utviklingen har vært fra 2000 til 2006/2007. Tallene er hentet ut fra Fylkesstatistikk og 
Det tekniske beregningsutvalg i forbindelse med rammeoverføringer.
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Som statistikken viser, så har det over tid, spesielt de siste 5 årene vært ei hurtig negativ 
utvikling når det gjelder folketallet. Statistikken viser klart at SSB`s fremskriving er mer 
positiv enn den reelle utviklingen. En reduksjon i folketallet får mange konsekvenser for 
lokalsamfunnet.  Når folketallet synker, så synker trivselen, produktiviteten, kreativiteten og 
økonomien blir svakere for den enkelte kommune.  En god trivselsfaktor er stabilitet i 
folketallet.  

Det som alltid vil være mest negativt for et samfunn er at det er unge folk som flytter ut, fordi 
unge mennesker er en potensiell arbeidskraft og produktivitetskraft. De unge reiser tidlig 
herfra på grunn av mangelen på utdanningstilbud varierte arbeidsplasser, og andelen unge i 
16-30 års alderen er 3 % lavere enn snittet i Finnmark. Utfordringen er å få dem tilbake hit og 
velge relevant utdanning. Dette skal ungdomsprosjektet fokusere spesielt på.

For kommuneøkonomien har det stor betydning at det blir tilflytting til kommunen, og 
tilflytting har med mange elementer å gjøre.  Strategisk planlegging for å møte disse 
utfordringene vil komme gjennom ”Omstillingsprosjektet”, og det er stor tro på at de krefter 
som kommer sammen gjennom omstillings- og ungdomsprosjektet bidrar i positiv retning.

Alternativ tenking rundt fiskeindustrien i kommunen, nye næringsveier, nye utbygginger av 
vindkraft og muligheter for utnytting av petroleumsressurser i Barentshavet gir ny optimisme 
for samfunnsutviklingen.

 2.2 Kommunen som tjenesteyter
 Kommunen skal først og fremst sørge for at tjenester er i tråd med lover og forskrifter.  De 
viktigste lovverk kommunen skal oppfylle er Lov om kommunehelsetjeneste av 19.nov 1982 
nr.66, Lov om sosialtjenester av13.des 1991 nr.81, Lov om Barnevernstjenesten av 17.juli  
1992 nr.100, Opplæringsloven av 17.juli 1998 nr.61, og samme lov § 13. 7 omhandler 
Skolefritidsordningen, Lov om Barnehager av 5.mai 1995 nr.19, Plan- og bygningsloven 
(PBL) av 1985 nr.77.
 

Lebesby kommune anvender forholdsvis store økonomiske ressurser på tjenester gitt i 
medhold av overnevnte lover. I | 2006 utgjorde tjenestene til sammen 63 mill. kr. nto.av 
kommunebudsjettet.

De store utfordringer for oss ligger i stabilitet og kompetanse blant nøkkelpersonell. 
Mennesker som i en periode er i en vanskelig situasjon må ha stabil og kompetent hjelp, og 
utskifting av personale vil gjøre deres situasjon verre, og det gjelder både innfor 
kommunehelse- og sosialtjenesten.    Det har blant annet vært arbeidet med legerekruttering 
sammen med Gamvik kommune, og det ser nå ut til at dette skal løse seg til det beste for en 
tid fremover.

Kommunen har to barnehager, og barnehagedekningen har ikke vært et stort problem i 
kommunen, men det skjer at en har ventelister over kortere perioder.  Dekning av fagpersonell 
til barnehager blir ofte et rekrutteringsproblem i distriktskommuner.  Erfaringsvis er det 
fagfolk med tilknytning til kommunen som blir den mest stabile arbeidskraften. Vår 
utfordring blir nok en gang ¨å legge til rette for at 
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Kommunen har hatt stabile og kompetente lærekrefter over meget lang tid, og det er et viktig 
bidrag til at barna får den opplæring de etter loven har krav på.  Lokal tilknytning har vært 
viktigste årsak til at vi har hatt stabilitet, og en må derfor sette inn ressurser på å få lokale 
ungdommer til å søke til lærer- og førskolelærerutdanning.

Spørsmålet om hvordan kommunale tjenester ytes er ofte et spørsmål om fagkompetanse, fagmiljø 
og arbeidsmiljø. For kommunen er det viktig å gi service med kvalitet, og etter vårt syn er stabilitet 
er en viktig faktor. Lebesby kommune har lagt vekt på personalpolitikk, og det er noe som kan 
være et viktig bidrag til rekruttering.

Lebesby kommune yter tjenester også innfor de såkalte ikke lovpålagte områder.  Kommunen 
har funnet det riktig å ha et tiltaksapparat innen for næring og kultur.  Dette er tjenester hvor 
en ikke kan måle eller vurdere om lov eller forskrift er oppfylt, men informasjon, veiledning 
og service er viktig også her.   

 2.3 Kommuneøkonomi
Kommuneøkonomien i Lebesby kjennetegnes for tiden ved; 

Driftsutgiftene på områder som helse -og sosial har steget kraftig i forrige planperiode. 
Samtidig er driftsutgiftene på for eksempel oppvekstsektoren redusert i samme periode.  Dette 
er en tendens av den generelle befolkningsutviklingen med fraflytting kombinert med en 
større andel pleietrengende.

Kommunen har fremdeles et vedlikeholdsbehov som er et etterslep fra tidligere år. Mye er 
gjort på vedlikeholdssiden, men vi har fremdeles de store fellesbyggene som bør planlegges 
for prosjektering og utbedring.

Nødvendige investeringer innenfor helse -og sosial og annen infrastruktur over flere år har 
bidratt til høy lånegjeld. 

Den overnevnte situasjon betinger ei marginal drift år for år. Utfordringene ligger i å få ned 
lånegjelden, og å holde driftsutgiftene under kontroll, samt å finne nye og mer effektive 
løsninger på ulike driftsområder.  Samtidig bør en ha kontinuitet med samordning av tjenester 
og ressurser uten å svekke den totale kvalitetsmessige tjenesteytingen.

2.4 Kommunestruktur og samarbeid
Vurdering av kommunestruktur og regioninndeling er inne i en aktiv periode nå.   I tynt 
befolkede distriktskommuner er folketall et viktigere beslutningsgrunnlag enn for 
bykommuner og andre folkerike kommuner.

Lebesby og Gamvik kommuner startet prosessen i lang tid forut før den nasjonale prosessen 
med kommunestruktur ble aktualisert.  Kommunen har hatt Fylkesmannen i Finnmark som 
veileder og observatør, og det ble også gitt økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet.  

Dersom vi holder økonomi utenfor vurderingen, gir utredningen ikke noen entydig konklusjon 
om hva som er det beste.  Begge kommuner har behov for kompetanse og rekruttering i 
strategiske nøkkelstillinger, spesielt innenfor helse- og sosialsektoren. En erfarer gjennom 
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prosjektperioden at en kan bryte gamle barrierer og faktisk kan komme til se regionen under 
ett. Usikkerheten omkring de økonomiske rammebetingelser ved sammenslåing gjør det 
enklere å velge samarbeid.

2.4 Entreprenørskap og arena for Idéskaping 
I 2002 ble det startet et studium i Entreprenørskap i kommunen, et studium som gikk over 2 år 
og som var det første i sitt slag.  Studiets tittel er ”Arbeidslivskunnskap med vekt på 
entreprenørskap, næringsutvikling og distriktsaktiv skole”.  Tre av studentene utarbeidet i sitt 
prosjekt en Kommunal strategiplan for entreprenørskap i kommunen. Strategiplanen gir oss et 
godt bilde av lokal næringsutvikling fra 80-tallet og frem til i dag. I strategiplanens 
forutsetninger er det beskrevet hvordan planens skal ses på i forhold til andre kommunale 
planverk.  Sist, men ikke minst er det foreslått tiltak for å møte utfordringene med å få 
entreprenørskap inn som en naturlig del av samfunnsutviklingen. 

Tiltakene blir en av flere utfordringer som det må tas tak i, og det er naturlig å se 
entreprenørskapssatsingen som en del av omstillingsarbeidet de neste 4 årene. Det er nå tegnet 
avtale med Ungt Entreprenørskap (UTE) og ordningen innføres i grunnskolen fra høsten 
2007.  

2.5 Areal- og naturforvaltning
Med den unike naturen og de store arealer vi har i kommunen så har vi flere muligheter enn 
de fleste.  Tettsteder og bygder inne i små og store fjordarmer omkranset av fjell og vidder gir 
oss en mulighet for rekreasjon, friluftsliv, naturopplevelser og sist men ikke minst et allsidig 
næringsgrunnlag. 

Det er stor interesse og engasjement knyttet til motorisert ferdsel i utmark, spesielt vinterstid 
med scooterkjøring. I turistsammenheng har scooterkjøringen økt, og en ser også at dette har 
åpnet seg nye veier innenfor vinterturisme noe som særlig kan viktig for bygdesamfunn med 
lite variert næringsliv. Lebesby kommune er opptatt av å bevare vår vakre natur, samtidig må 
vi se nye muligheter innenfor nye næringsgrener for å sikre fremtidig sysselsetning og derved 
trygg bosetning.  

Det er Plan- og bygningsloven som legger premissene for en helhetlig arealplanlegging, og 
slik planlegging skal skje både for land og sjø. Gjennom arealplanleggingen skal konflikter 
løses gjennom en bred prosess for å sikre at viktige verdier vurderes i forhold til bruk og vern 
av arealer. Lebesby kommune har revidert areal- og kystsoneplanen i 2007. Lebesby 
kommune har i tillegg utarbeidet en egen miljøplan som vi kommer nærmere inn på i kapittel 
3.11.
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2.6 Hovedtrekk i næringsutviklingen
Lebesby kommune har gjennom de siste tiårene mistet svært mange av sine 
industriarbeidsplasser. Siste store produksjonsbedrift – Aker Seafoods – har redusert antall 
ansatte i Kjøllefjord med 2/3 siden 2004. I tilegg har kommunen også hatt en reduksjon i både 
fiskeflåte og offentlige arbeidsplasser. Dette sammen med generell nedgang i folketallet har 
ført til at kommunen er tatt ut som en av fire kommuner i Finnmark for å drive omstilling de 
neste fire årene.  

2.6.1 Fiskerinæringen

Lebesby kommune har hatt stor nedgang i antall sysselsatte i fiskerinæringa de siste 20 årene. 
Både antall fiskere og antall ansatte i fiskeindustrien har blitt redusert fra mer enn tre hundre 
rundt 1985 til om lag 100 i 2007. Det er i juli 2007 registrert 70 fiskere i fiskarmanntallet i 
kommunen, herav 46 helårsfiskere. Det er ca 50 ansatte i fiskeindustrien men av disse pendler 
om lag 20 personer til Aker Seafood Nordkyn’s anlegg i Mehamn. Oppdrettsnæringa 
sysselsetter ca 20 personer med om lag 16 årsverk.

Fiskeflåten
Utviklingen i antall fartøy i sjarkflåten mellom 9 og 15 meter (30 til 50 fot) har vært relativt 
stabil siste 10 år. Flåten har i dag et lavt kvotegrunnlag selv om størstedelen har fartøykvoter 
både for torsk, sei og hyse samt kongekrabbe. Noen redere har kjøpt ekstra kvoter for å øke 
inntjeningen og har strukturert. I og med innføringen av strukturordningen for fiskeflåten 
mellom 11 og 15 m i år vil det være mulighet for ytterligere kvotekjøp for denne gruppen. 
Snittalderen på flåten er jevnt over stigende men ikke foruroligende. Det er derimot store 
utfordringer å få fornyet flåten så lenge kvotene er på et så lavt nivå som i dag. Når det gjelder 
fordelingen av fartøy innen de ulike størrelsesgruppene har den vært stabil. 

Fiskarmanntallet
Lebesby kommune har mistet flere fiskere enn gjennomsnittet for regionen og hele landet. Av 
dagens 70 fiskere i manntallet er 46 heltidsfiskere. En av de store utfordringene for kysten er 
den stadig økende snittalderen blant fiskerne som er over 50 år. 
Rekruttering av ungdom til fiskeryrket har vist seg vanskelig og det kan se ut som om gode 
årsinntekter ikke er godt nok som virkemiddel. Det er sammensatte årsaker til mangelen på 
nye unge fiskere, en av disse er at når antall fiskefartøy er blitt redusert har dette ført til 
mange arbeidsledige fiskere. I tillegg har lave kvoter gjennom de siste 15 årene ført til at hele 
flåten har effektivisert driften slik at mannskapet er redusert. Det er derfor stor konkurranse 
om de arbeidsplassene som finnes på våre fiskefartøy og unge og uerfarne rekrutter er oftest 
taperne i denne konkurransen.

Når det gjelder rekruttering til fiskere som vil eie egen båt har kommunen i dag et 
virkemiddelapparat bestående av et statlig fiskerikontor som kan være behjelpelig med 
generelle opplysninger, søknader om opptak i fiskermanntall, registrering av fartøy samt 
søknad om overføringer av fiskerettigheter.
Lebesby kommune har ansatt næringsmedarbeidere både i Kjøllefjord og på Lebesby og 
kommunen har nærings- og fiskerifond for toppfinansiering av fartøy, utstyr til fiske, kvoter 
og redskaper. I tillegg har kommunen en god dialog med andre finansieringsinstitusjoner. 

2.6.2 Fiskeindustrien

Generelt har fiskeindustrien slitt med dårlig lønnsomhet gjennom flere tiår. De senere år har 
produksjonen av frosne filetprodukter blitt flyttet til lavkostland som Kina. Dette har ført til at 
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store deler av nordnorsk filet-industri har måtte legge om driften, men også flere har måttet 
kaste inn håndkledet og skapt stor arbeidsledighet i små fiskerisamfunn.

Lebesby kommune har heller ikke unngått å dele skjebne med våre nabokommuner. Mens det 
i 2000 var nesten 140 ansatte i kommunens 2 fiskeindustribedrifter er tallet i dag ca 30 på tre 
anlegg. I tilegg pendler ca 20 personer til Aker Seafoods Nordkyn’s anlegg i Mehamn som en 
del av en større omstillingsprosess bedriften har vært gjennom siste året.

Tilgangen på råstoff vil være viktig for å sikre jevn sysselsetning i fiskeindustrien fremover. I 
dag har ikke bedriftene tilstrekkelig råstoff til å holde hjulene i gang hele året, blant annet 
fordi Aker Seafoods egne trålere ikke leverer fisken hit. Kystflåten klarer ikke å gi en jevn 
nok tilførsel selv om vi har en bra stamme av egne fartøy og mange tilreisende fartøyer i 
sesongene.

2.6.3 Oppdrettsnæringen

Oppdrettsnæringa i kommunen har disponibelt 15 konsesjoner for oppdrett av torsk, samt 3 
for ørret og laks. Det er også to anlegg som driver landbasert produksjon av ørret- og 
laksesmolt.  

Av de nevnte torskekonsesjonene driver Troll Fish AS med matfiskoppdrett av torsk på 
lokaliteter i Skogvika og Trollbukta i Laksefjorden. Selskapet er under utvikling og ønsker å 
øke virksomheten i tiden fremover.  Villa-gruppen som har overtatt konsesjonene til tidligere 
North Salmon AS har ikke igangsatt produksjon av laks etter at det var sykdom (ILA) på 
lokaliteten i Eidsfjorden.

Begge settefiskprodusentene i Laksefjorden, Grieg Seafood og Laksefjord AS har utvidet eller 
har planer om produksjonsutvidelse. Lebesby kommune har i rulleringen av arealplanen i 
kommunen foreslått arealer for nyetablering av settefiskanlegg for laks og ørret.

2.6.4 Landbruk

Landbruksnæringa i kommune har utviklet seg fra den tradisjonelle ”Feskarbonden” til 
livskraftige enheter som levevei for næringsutøverne. I dag er kommunens landbruksaktører 
helt i toppen i Finnmark når det gjelder produksjon og lønnsomhet. Antallet gårdsbruk har 
stabilisert seg rundt 10 lokalisert i indre del av kommunen.  

Da det i denne delen av kommunen er få alternative arbeidsplasser er landbruket svært viktig. 
De 10 enhetene sysselsetter i overkant av 20 personer, og i tillegg kommer 
sesongarbeidskraft. 
De siste årene har det vært generasjonsskifte på de fleste brukene.  Gjennomsnittsalderen på 
brukerne er derfor lav, noe som har bidratt til befolkningsvekst i denne delen av kommunen.

Produksjonen er basert på melk, egg og kjøtt, blant annet har vi fylkets eneste 
volumprodusent av egg.

De nasjonale føringene for effektivisering gjør at vi fremover står overfor nye utfordringer for 
å gjøre landbruksnæringa mer robust, og i denne forbindelse har kommunen bidratt med 
økonomiske virkemidler for blant annet kjøp av melkekvoter og nydyrkingstiltak.

Det vil i tiden fremover bli fokusert på mulige samdriftsløsninger, maskinsamarbeid samt 
tilgang til nytt grovforareal, noe som på sikt også vil gi grunnlaget for økt produksjon.  En vil 
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fremover også belyse mulighetene for å kombinere landbruket med andre tiltak som turisme, 
”grønn omsorg” m.v.

2.6.5 Reiselivsnæringen

Lebesby kommune har i dag 9 reiselivsbedrifter spredt fra Veidnes i vest til Kunes i sør. 
Reiselivsnæringa er i vekst i hele Nord-Norge, og Finnmark blir sett på som særlig spennende 
for utenlandske turoperatører. Kommunen bør ha mange gode forutsetninger for å lykkes med 
riktig satsing på nisjeprodukter. Vi har stort mangfold og mye og variert natur, vi ligger i 
skyggen av Nordkapp, men samtidig nær. Vi har også reisemål på Nordkyn som er kjent 
utover hele Europa der Kinnarodden, Sletnes og Finnkirka er viktige merkenavn. Hurtigrutens 
økte interesse for lyssetting av Finnkirka og overlandstur til Mehamn har skapt økt optimisme 
i den lokale reiselivsnæringa og et spennende samarbeid med reindriftsnæringa.

Lebesby og Gamvik kommuner samarbeider i dag med den lokale reiselivsnæringa i et nytt 
prosjekt ”Gull av gråstein”, som gjelder felles profilarbeid, informasjon/skilting og 
organisering. Reiselivsaktører har dannet foreningen ”Visit Nordkyn” og det vil i fremtiden 
bli en viktig samarbeidspartner for kommunene. Markedsføring gjennom Finnmark Reiseliv 
blir av aktørene betraktet som viktig og riktig satsing som gir en bredest mulig effekt.

2.6.6 Servicenæringen

Lebesby kommune har et variert tilbud innen servicenæringen basert på butikker innen flere 
spesialområder, kombinerte salg- og servicebedrifter, samt overnattings- og spisesteder. Dette 
er bedrifter som har vist seg levedyktig over lang tid, og som har tilpasset seg endringene i 
samfunnet for øvrig. Som et naturlig ledd i den økende aktiviteten innenfor reiselivsnæringen 
økes også kapasiteten i servicenæringen. Denne positive utviklinga skaper optimisme, og gir 
den enkelte bedrift ønske om å fortsette og nytenkende til å komme frem med sine ideer.  

Lebesby kommune ser det som viktig for både befolkningen i kommunen og tilreisende at det 
finnes et rikt tilbud av varer og tjenester. 

2.6.7 Bygg og Anleggsbransjen

Bedriftsstrukturen innen bygg og anlegg har vært relativt stabil de senere år, og man har 
registrert ca. 20 årsverk innen sektoren i juli 2007. 
Som et etterslep av den byggeaktiviteten som var under bygging av Kjøllefjord Vindpark, er 
det nå stor aktivitet i næringen. Man ser i flere tilfeller at det faktisk er mangel på både 
entreprenører og materiell. Selv om det kan tenkes at denne aktiviteten etter hvert vil avta noe, 
ser man, på bakgrunn av de tidligere års relativt lave aktivitet, at det likevel er mulig for 
bedriftene å opprettholde en jevn sysselsetting. 
Under utbyggingen av den eksisterende vindparken dannet en rekke bedrifter en organisasjon 
kalt ”Nordkyn Vindkraft”, hvor de aktivt jobber for å markedsføre seg selv overfor eventuelle 
nye utbyggere. Samlet under et styre bruker de sine felles ressurser på kompetanseheving og 
nettverksutbygging.  
Dersom flere vindparker blir aktuelt på Nordkyn har vi nå både engasjement, kjennskap til 
utviklingen og erfarne lokale aktører å vise til.
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2.7 Energi- og naturressurser gir nye utfordringer
Lebesby kommune ble i sin tid kjent for vannkraft ved oppdemmingen av Mårøyfjordfossen og 
Adamselvfossen. Vannkrafta har også vært et viktig bidrag til kommunens økonomi gjennom 
salg av konsesjonskraft og naturressursskatt. Ennå finnes muligheter for flere mindre 
vannkraftverk i kommunen. I tillegg har kommunen arbeidet aktivt for utbygging av vindkraft  
i mange år. Kjøllefjord Vindpark er nå i drift og det foreligger planer om flere anlegg.

2.7.1  Vindkraft

Vindkraftutbygginger i Norge er ofte kontroversielle. Her i Finnmark ønsker vi dem 
velkomne, og med byggingen av Kjøllefjord Vindpark er en viktig milepæl nådd i Lebesby 
kommunes vindkraftsatsing. Myndighetene ønsker at vindkraftanlegg konsentreres om noen 
områder, og vi tror Nordkyn kan bli svært aktuelt. Flere aktører har planer for videre 
utbygginger både i Gamvik og Lebesby kommune, men skal alle nevnte planer realiseres står 
en overfor utfordringer knyttet til overføringsnettet. For Lebesby kommune er det viktig å 
fortsette å jobbe for videre utbygging av miljøvennlig energi, gjennom å påvirke myndigheter 
til å bedre støtteordningene og videre utbygging av linjenettet.

2.7.2 Olje & gass

Leting etter olje og gass i nordområdene har gitt kystkommunene i Øst Finnmark grunn til økt 
optimisme.  Snøhvitutbygginga, funnet av Goliatoljen og oljeomlasting i Nordkapp kommune 
har satt sitt preg på regionen vest for oss. Gjennom utredninger i regi av oljeselskap og 
Kystverket, er det kjent at Kifjordområdet er godt egnet når det gjelder hele spekteret av olje- 
og gassanlegg. I tillegg er dette det eneste området øst for Nordkapp som ikke er berørt av 
marine verneplaner. Nye funn av drivverdige felter som inneholdende olje eller gass, vil gjøre 
at utfordringene står i kø for kommuner og næringsliv, det er derfor viktig at kommunen 
arbeider aktivt for å kunne være på banen når beslutning om lokalisering skal tas. 
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Kap.3 Hoved-, delmål og strategier i planperioden
 
Overordnet mål for kommunen i planperioden:
 
 

Strategi/retningslinjer:
• Sektorvise mål, delmål og retningslinjer skal legge grunnlaget for å utarbeide en 

strategisk plan i forbindelse med Omstillingsprosjektet i kommunen.
• Strategier og handlingsplaner som utarbeides gjennom Ungdomsprosjektet 

implementeres gjennom årlige rulleringer av berørte sektorers planer. 
• Kommunen skal sørge for at universell utforming blir integrert i all kommunal 

planlegging fra oppstart til sluttføring av alle nye tiltak for å sikre likeverdig deltakelse i 
opplæring, arbeidsliv, kulturlivet og samfunnsliv.

3.1 Næringspolitikk og næringsutvikling

3.1.1 Hovedmål 

 
 

Etter at Lebesby kommune har fått status som omstillings- og nyskapningskommune har 
kommunestyret valgt et omstillingsstyre, samt ansatt en prosjektleder for omstillingsarbeidet 
de neste fire år. Omstillingsarbeidet blir svært viktig i den situasjonen kommunen er inne i 
med tanke på reduksjon i sysselsetningen, høy snittalder i fiskerinæringa og stor konkurranse 
om arbeidskraften generelt. Det blir ennå mer viktig å tilrettelegge for nærings- og 
bedriftsetableringer som kan øke antall arbeidsplasser og slik bidra til styrke bosetningen. 
Omstillingsarbeide er vanskelig og det er svært viktig at hele samfunnet er med i denne 
prosessen, det er samfunnet og næringslivet som skal omstilles, ikke bare kommunen som 
organisasjon.

Gjennom felles prosjektet Ungdomssatsing Nordkyn er det viktig å få til et godt samarbeid 
innen næringsutvikling, slik at flere unge velger å komme tilbake etter endt utdanning.
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Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens 
utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal  
næringsutvikling

Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen 
entreprenørskap og reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse  
på olje og energi



3.1.2 Delmål innen næring

Lebesby kommune skal:

Delmål 3.1. A Utarbeide og vedta strategidokument for omstillings- og 
nyskapningsarbeid

Delmål 3.1.  B Implementere entreprenørskapsbegrepet tverrsektorielt i Lebesby 
kommune.

Delmål 3.1.  C Øke rekruttering og opprettholde sysselsettingen i primærnæringene 
fiske & landbruk. Bidra til etablering av nye fiskeindustri-
arbeidsplasser.

Delmål 3.1.  D Arbeide aktivt med å videreutvikle Nordkyn samt indre deler av 
kommunen som turistmål og gjennom bevisst satsing bidra til å skape 
helårlige arbeidsplasser.
Stimulere til næringsutvikling tuftet på kystsamisk kultur

Delmål 3.1.  E Stimulere til etablering av senter for oppbygging av driftskompetanse 
knyttet til vindkraft og andre alternative kraftformer-
Arbeide aktivt for å komme i posisjon i forhold til energiutbygging 
samt utvinning av olje & gass i Barentshavet. 
Samtidig sikre at konsekvensene utredes nøye slik at 
beslutningsgrunnlaget før eventuelle utbyggingsvedtak blir godt. 

Delmål 3.1. F Bidra til å styrke det etablerte næringslivet, særlig hjørnesteinsbedrifter

Delmål 3.1. G Sørge for at næringsliv og innbyggere er sikret gode kommunikasjoner 
gjennom en aktiv deltakelse og innflytelse i samferdselspolitikken.

Delmål 3.1 H Bidra til økt informasjon om lokalt arbeidsliv, samarbeid mellom skole 
og næringsliv samt andre saker innen næringsarbeidet som fremmes av 
”Ungdomsrådet”

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:            

• Velge ut særskilte satsingsområder for å skape ny og bærekraftig næringsutvikling 
• Følge opp tiltaksdelen til ”Entreprenørskapsplanen” og arbeide spesielt med å støtte opp 

om og hjelpe frem initiativ fra lokale grundere og ”idèmakere” 
• Støtte prosjekt ”rekruttering til sjømatnæringa” i samarbeid med opplæringskontoret for 

fiskerinæringa i Finnmark.
• Styrke de kommunale fond til landbruk og fiskeri for å videreutvikle og fornye disse 

næringene til fremtidsrettet og lønnsom matproduksjon 
• Arbeide videre for å øke råstofftilførselen og finne nye aktører for etablering av ny og 

fremtidsrettet fiskeindustri i Kjøllefjord
• Utnytte våre fortrinn i forhold til nærhet til fiskeressursene for å øke aktiviteten både på 

sjø og land.
• Arbeide aktivt for flere etablering av flere vind- og vannkraftanlegg og mot sentrale 

myndigheter slik at linjenettet bygges ut.
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• Sette Kifjord og Nordkyn på kartet i olje og gassmiljøene nasjonalt og internasjonalt, og 
være en aktiv tilrettelegger for olje og gassaktivitet.

• Videreføre reiselivssamarbeidet med nabokommunene og aktørene i bransjen, og bidra 
til felles markedsføring av regionen blant annet gjennom turistinformasjon.  

• Bidra til å gjøre Finnkirka og Foldalbruket til ”fyrtårn” i markedsføringen av 
Kjøllefjord. 

• Stimulere til en fortsatt positiv utvikling for reiselivsmiljøene i Bekkarfjord, Lebesby, 
Kunes og Veidnes, samt arbeidet som gjøres i forbindelse med utstillingen 
”Lebesbymannen” på Lebesby. 

• Næringsutvikling tuftet på kystsamisk kultur må videreutvikles i reiselivssatsningen
• Fortsette med å gi støtte til lønnsomme næringslivsprosjekter som bidrar til økt 

sysselsetning 
• Forbedre samhandlingen i det kommunale virkemiddelapparatet gjennom et 

tverrsektorielt samarbeid.
• Bedre samhandlingen mellom det offentlige og næringslivet for bedre å kunne forstå 

næringslivets interesser og rammevilkår.
• Arbeide aktivt for å påvirke sentrale- og regionale myndigheter i samferdselssaker som 

for eksempel innspill til ”Nasjonal transportplan” og andre offentlige utredninger.
• Bidra til helårsvei over Ifjordfjellet

Hvordan lykkes i næringsarbeidet?
For å lykkes med næringsutvikling rekker det ikke å sette mål i et plandokument, men det må 
settes av økonomiske resurser samtidig som det må være god samhandling både innad i det 
kommunale systemet internt, og ut mot næringsliv og offentlige institusjoner.
Kommunikasjon mellom aktørene på ulike nivå i samfunnet må vedlikeholdes og det er særlig 
viktig at man er klar over at god næringspolitikk også er god helse- og sosialpolitikk. 
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3.2 Kommunal service og kompetanse

3.2.1 Hovedmål:

Brukerne av kommunale tjenester vektlegger tilgjengelighet og leveringshastighet.  Her ligger 
det en forutsetning om at lover, forskrifter og regelverk blir ivaretatt.
 
3.2.2 Delmål

Lebesby kommune skal:

Delmål 3.2. A: Den administrative organisasjonsstrukturen skal gjennomgås som følge 
av endringen i den politiske strukturen.

Delmål 3.2.  B: Involvere brukerne i utvikling av tjenestene

Delmål 3. 2. C:  Utarbeide informasjonsplan for kommunale tjenester

Delmål 3.2.  D: Utarbeide ny IT-stategiplan innen 01.03.08

Delmål 3.2. E: Kompetanseheving for ledere gjennom årlige interne kurs
 
Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:

• Gå inn i dialog om administrativ struktur (sektorledere/områdeledere)
• Gjennomfører evaluering av alle stillingsbeskrivelser  
• Utarbeide overordna opplæringsplan på grunnlag av behov hos ansatte, bl.a. i følge 

medarbeidersamtale  
• Etablere brukerutvalg for kommunale tjenester
• Videreutvikle web-sidene til kommunen
• Oppdatere sektorvis- og avdelingsvis informasjon
• Følge opp de politiske reglement som er vedtatt i forbindelse med personalpolitikken
• Det må utvikles et system for brukerundersøkelse
• Før leasingavtalen med nåværende anlegg går ut skal det i god tid utarbeides ny IT-

strategi plan, i dette ligger også vurdering av kommunens it-kompetanse. IT- ressurser 
skal vurderes i denne sammenheng

• Profilering av kommunen er viktig for alle, spesielt de som jobber i nær kontakt med 
brukeren og hvor det er viktig å synliggjøre hvem arbeidsgiveren er, hvem de selv er, og 
hvilken tjeneste de utfører.

• Oppfølging og evaluering av Overordnet dokument for arbeidsgiverpolitikk
• Hver vår og høst skal det kjøres interne kurs etter kompetansebehov som finnens i 

avdelingene. Kursene skal ivareta administrative /personellmessige kompetansebehov.
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3.2.3 Service og arbeidsmiljø henger sammen

Det er beviselig at dersom en arbeidstaker ikke trives på jobb, vil det merkes på 
tjenesteytinga.  Det er viktig at det parallelt med at arbeidsgiver forlanger at det ytes god 
service, også har fokus på arbeidsmiljø og utviklingen av det mellommenneskelige forholdet 
blant ansatte. Et viktig bidrag for å få bedre kvalitet på tjenestene er utvikling av kompetansen 
blant ansatte.  God kompetanse og godt arbeidsmiljø har også betydning for kommunens 
totale økonomi.

3.3 Kulturpolitikken

3.3.1 Hovedmål 
 
 

Kultur er samspill mellom mennesker i søken etter å gi livet større innhold enn bare ventetid 
mellom fødsel og forsvinning. 

Ved ellers like betingelser vil kulturtilbudene ofte være avgjørende for valget av hvor folk vil 
etablere og bosette seg, noe som også ungdommene gjennom ”Ungdommens 
fremtidsverksted” og ungdomsprosjektet har pekt på. Allsidige kulturtilbud er gode 
investeringer for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. 
Foreninger, lag og enkeltpersoner er viktige støttespillere i utviklingen av gode fritidstilbud.

3.3.2 Delmål

Lebesby kommune skal:
Delmål 3.3.  A: Prioritere å støtte frivillige lag og foreninger som driver aktiviteter 

rettet mot barn og unge. 
Delmål 3.3. B: Utvikle Kulturskoletilbudene i samarbeid med skolene

Delmål 3.3.  C: Støtte driften av Stiftelsen Foldal og stimulere til kunst- og 
kulturaktiviteter ved Foldalbruket som et kystkultursenter

Delmål 3.3. D: Opprettholde og styrke satsning på allsidig idrett og fysisk aktivitet og 
se dette i sammenheng med videreføringen av FYSAK-prosjektet

Delmål 3.3. E: Prioritere kulturtiltak / aktiviteter for eldre og funksjonshemmede

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:

• Aktiviteten i lag og foreninger skal støttes gjennom bevilgninger fra kommunen og ved at 
kommunen stiller lokaler, utstyr og kompetanse.

• Bidra til økt samspill mellom generasjonene.
• Kulturskoletilbudene skal være et samspill mellom de kulturelle tilbud og de faglige tilbud 

som skolen har. Kulturskolen skal først og fremst være rettet mot barn og unge.
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• Videreføre kommunes engasjement i Stiftelsen Foldal og være pådriver utad for å sikre 
statlige overføringer til prosjektet for å videreutvikle Foldalbruket som kommunens 
storstue for kunst og aktiviteter, og videreutvikle Foldal til et kystkultursenter

• Bidra til å opprettholde en viss standard på bygg og aktivitet innenfor kultur.
• Lebesby kommune skal være en samarbeidspartner for kulturelle aktiviteter og større 

arrangement.
• Holde dialog med og støtte ”Ungdomsrådet” i dets arbeid.
• Gjennom varierte kulturtilbud øke trivselen blant ungdom slik at de ønsker å komme 

tilbake etter endt utdanning. 

3.4 Barne-, ungdoms-, og utdanningspolitikk
Skoler, skolefritidsordning og barnehager er viktige møteplasser for utvikling av sosial 
kompetanse. Disse ulike oppvekstmiljø har det til felles at det er en møteplass mellom barn og 
voksne. Det er naturlig at dette også er institusjoner som står meget sentralt i lokalsamfunnet. 

3.4.1 Hovedmål 

 
 

3.4.2 Delmål

Lebesby kommune skal:

Delmål 3.4. A:  Det skal gis et kvalitativt godt barnehagetilbud i planperioden. 
Barnehagene skal i størst mulig grad tilfredsstille brukernes behov.

Delmål 3.4. B: Alle barn og unge skal i planperioden få grunnskoleopplæring av høy 
kvalitet. Opplæringen skal gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger 
som grunnlag for videre utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet. 
Elevenes skolehverdag skal være preget av trygghet og trivsel.

Delmål 3.4. C:   Samarbeide med ungdommen om å skape gode oppvekstarenaer
Delmål 3.4. D Implementere entreprenørskap i skolen
Delmål 3.4. E: Gi voksne med opplæringsrettigheter muligheter til et godt lære- og 

utviklingstilbud slik at hver enkelt kan få utvikle sine evner og anlegg 
for å bli mest mulig selvhjulpen og selvstendig

 
Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:

• Lebesby kommune skal fortsatt kunne ha et kvalitativt godt barnehagetilbud til de som 
har behov. Det må derfor legges vekt på pedagogisk utviklingsarbeid og 
kompetanseheving blant personalet.

• Brukerbehovene må vektlegges ved planlegging og organisering av barnehagetilbudene
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• Elevenes læringsmiljø og læring skal stå i fokus slik at barn og unge får den kunnskap 
og kompetanse de trenger i møte morgendagens utfordringer. Skolens rammebetingelser 
må være tilpasset samfunnets økende krav til kvalitet når det gjelder elevenes faglige og 
sosiale kompetanse. Kvaliteten på opplæringen må kunne konkurrere på et høyt nivå 
med sammenlignbare grunnskoler

• Tilpasset opplæring som gir muligheter til både den faglige og sosiale delen av 
utviklingen vektlegges. Positiv holdning og vilje til omstilling og endringsarbeid blir en 
viktig faktor for å lykkes. Det må satses på kompetanseutvikling blant personalet og 
samtidig stimulere til det pedagogiske utviklingsarbeidet som skolen kontinuerlig må 
drive.  På barnetrinnet prioriteres sosial læring, lese/skriveferdigheter og 
matematikkfaget. På ungdomstrinnet prioriteres matematikkfaget

• Ha god dialog med barn og ungdom for å få informasjon og erfaring i hvordan en best 
mulig kan legge til rette for gode oppvekstarenaer

• Planfeste entreprenørskap i skolene.
• Så langt det er mulig skal kommunen gi tilbud om norskopplæring med 

samfunnskunnskap til innvandrere som etter loven har krav på dette. 
• Kommunen skal gi ut informasjon om at alle voksne har rett til grunnskoleopplæring 

etter § 4A i opplæringsloven.
• På bestemte vilkår kan voksne få vurdert og verdsatt sin kompetanse ved 

Godkjenningssentralene med tanke på avkortning i et opplæringsløp på videregående 
skole.

• Selv om det er en fylkeskommunal oppgave å drive videregående skole bør kommunen 
være aktiv i prosessen med LOSA (opplæring i samarbeid med arbeidslivet) å forsøke å 
utvikle denne modellen slik at hele videregående løpet kan gjennomføres innafor dette 
konseptet. 

• Arbeide for etablering av studiesenter i kommunen, med mulighet for å ta høgere 
utdanning.

 
Oppvekstmiljøet det viktigste grunnlaget for fremtiden
En god barnehage, et velutviklet SFO-tilbud, og en lærende skole legger viktige grunnlag for 
den oppvoksende generasjon.  Når vi har en godt læringsmiljø basert på gode holdninger og 
verdier, vil også disse skape et godt lokalsamfunn.
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3.5 Helse– og sosialtjenesten 
Kommunen er gjennom lover og forskrifter pålagt å tilby kommunens innbyggere helse- og 
sosialtjenester.  Kommunehelseloven hjemler legetjeneste, fysioterapitjeneste, jordmortjeneste 
samt helsesøstertjeneste og hjemmesykepleietjeneste.  Sosialtjenesteloven hjemler pleie og 
omsorgstjenester og sosialtjenester. Kommunen er forpliktet til å sørge for å sikre tjenestene 
gjennom sitt internkontrollsystem/HMS – system og gjennom sin Plan for helsemessig og 
sosial beredskap.

 
Kommunen vil i forbindelse med sitt arbeid med å bedre kvaliteten ved sine helse- og 
sosialtjenester måtte utvikle et bedre system for kommunikasjon med og medvirkning fra 
brukerne av tjenestene.

Lebesby kommune står overfor store utfordringer mht å imøtekomme behovet for 
omsorgstjenester fra en sterkt økende eldre befolkning. I den forbindelse vil kommunens 
rekrutterings og opplæringssatsing være en viktig suksessfaktor.

3.5.1 Hovedmål

 
 

 

  
3.5.2 Delmål
Lebesby kommune skal: 

Delmål 3.5.  A: Sikre at alle innbyggere har tilgang på egnede boliger

Delmål 3.5. B: Bidra til å redusere sosiale og helsemessige skader av rusmidler 
gjennom forebyggende tiltak

Delmål 3.5. C: Bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og 
likestilling og forebygge sosiale problemer

Delmål 3.5. D: Bidra til flere leveår med god helse i befolkningen som helhet
Delmål 3.5. E: Gi gode, trygge og kvalitetsmessig tilfredsstillende omsorgstjenester..

Delmål 3.5. F: Styrke og samordne rehabiliteringsvirksomheten
Delmål 3.5. G: Sikre tilfredsstillende bemanning gjennom rekrutterings- og 

opplæringstiltak
Delmål 3.5. H: Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å 

ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
Delmål 3.5. I: Styrke psykisk helsetjeneste lokalt, og være en koordinator mellom de 

kommunale, regionale og nasjonale institusjoner/tjenesteytere.

24

Fremme helsemessig, økonomisk og sosial trygghet.  



Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:

• Utarbeide og følge opp mål og delmål i Boligpolitisk handlingsplan
• Samordne kommunes forvaltning av boliger og boligpolitiske tiltak
• Sikre bedre informasjon om Husbankens virkemidler
• Følge opp mål, delmål og tiltak i Alkoholpolitiskplan
• Etablere samarbeid med Gamvik om NAV kontorer i Lebesby og Gamvik 

kommuner, der sosialtjenesten inngår med sine hovedtjenester.
• Legge til rette for inkluderende arbeidsliv
• Samarbeid med frivillige organisasjoner om forebyggende tiltak
• Utvikle strategier for Lebesby kommunes sosialpolitiske tiltak gjennom NAV 

kontoret
• Gi gjelderådgivning til brukere med uavklarte økonomiske utfordringer
• Fremme økonomisk og sosial trygghet
• Etablere arbeidslederfunksjon for å øke kapasiteten i arbeidet med å få ungdom og 

andre vanskeligstilte på arbeidsmarkedet ut i arbeid
• Satse på forebyggende tiltak i forhold til barn og unge
• Etablere god og stabil helse tjeneste
• Gi nødvendig helsehjelp som et lavterskeltilbud
• Redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn
• Følge opp mål og delmål i psykiatriplanen
• Gi tjenester i respekt for det enkelte menneskes eget verd
• Være pådriver overfor andre sektorer og medvirke til helsefremmende og 

forebyggende arbeid
• Gi befolkningen et tilfredsstillende og likeverdig tjenestetilbud
• Tilby en omsorgstjeneste som gir brukerne mulighet til å bo i egen bolig så lenge 

de ønsker det selv
• Videreutvikle omsorgsbasen på Lebesby til et senter med et samordnet tilbud til 

eldre og pleietrengende 
• Tilfredsstille de kravene Helse-Finnmark stiller til Sykestueplassen mht 

kompetanse, kapasitet og utstyr
• Sikre universell utforming av tilbud og tiltak
• Utarbeide rekrutterings- og opplæringsplan for Helse og sosialsektoren
• Sikre tiltak for å redusere kommunens sårbarhet i forhold til personell med 

spesialkompetanse
• Sikre rekruttering og videreutdanning av fagfolk i forhold til de områdene der 

kommunen har kompetansemessige utfordringer
• Sikre at ansatte bidrar til å holde vedlike sine kunnskaper og stadig søke ny 

kunnskap
• Sikre at ansatte erkjenner et faglig og personlig ansvar for egne handlinger og 

vurderinger
• Heve kompetansen i forhold til det forebyggende arbeidet innen rusfeltet
• Utarbeide samordnet plan for rehabilitering
• Utarbeide og følge opp mål og delmål i plan for Helse og sosial
• Utvikle et helhetlig, tverrfaglig tjenestetilbud for personer med psykiske lidelser
• Videreutvikle sektorens kvalitetsarbeid og brukermedvirkning
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• Sikre god dialog med frivillige organisasjoner, lag og foreninger
• Legge til rette for aktiviteter for eldre og pleietrengende, så som den kulturelle 

spaserstokken
• Følge opp plan for helsemessig og sosial beredskap
• Sikre god informasjon om tjenestene
• Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet om forebyggende tiltak for barn og 

unge
• Etablere omsorgsboliger helst i nærheten av Sykehjemmet
• Styrke det tverrsektorielle arbeidet i kommunen

Helse- og Sosialtjenestens utfordringer.
Fremtidens utfordring for helse og sosialtjenestene blir å sikre levering av tjenestene på en 
kvalitetsmessig god måte for brukerne.  Dette ønsker vi å oppnå gjennom å satse på arbeid for å bedre 
HMS-systemene i tjenestene, kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling.  Det vil også være viktig at 
turnoveren blant helse og sosialpersonell og andelen ufaglærte reduseres.  Videre må det utvikles 
gode strategier som grunnlag for vårt fremtidige rekrutteringsarbeid.

3. 6 Tekniske tjenester - Kommunal infrastruktur og tilrettelegging

3.6.1 Hovedmål:

 
 
 

3.6.2 Delmål

Lebesby kommune skal:

Delmål 3.6. A: Forbedre standarden på kommunale veger i hele planperioden

Delmål 3.6. B: Gi kommunens innbyggere og næringsmiddelindustri rent drikkevann 
etter godkjent standard innen 2012

Delmål 3.6. C: Vedlikeholdsplan skal være utarbeidet i løpet av vår 2008 der alle 
kulturbygg og fellesbygg inngår for vedlikehold i planperioden

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene
 

• Investerings- og vedlikeholdsplan for vannverk følges. 
•
• Det må utarbeides en plan for hvordan vedlikehold på bygg og anlegg 

(vedlikeholdsplan) Kommunen må sørge for kommunens anlegg ikke forringes for 
å unngå høynede driftsutgifter og lavere inntekter.  En vedlikeholdsplan skal 
innholde tiltak, tidsperspektiv, og ressursbruk og ansvar. Ved gjennomføring av 
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tiltak må kreative løsninger vurderes i forhold til kostnader. Kjøllefjord 
samfunnshus skal ha første prioritet blant de store fellesbyggene

• Det må årlig utarbeides informasjon om de tjenester som utføres fra etaten.
• Kommunens innbyggere møter oftest folk fra teknisk etat, og det er disse som gir 

kommunen et ”ansikt”. For å gi god service må en jobbe med serviceinnstilling, 
holdning og informasjon.

• Videreutvikle kommunens overvåkingssystem for vannanleggene

3.6.3 Teknisk sektor- en høyst utadvendt sektor

Teknisk etat er i aller høyeste grad en utadrettet etat. Det er denne etaten som folk flest 
kjenner, og det er også den etat som får mye ris og lite ros.  De mangfoldige oppgaver som 
påligger etaten til alle årstider krever en godt planlagt driftsplan og en gjennomgående lik 
serviceinnstilling og god informasjon.
 
 

3.7 Arealpolitikk og arealforvaltning

3.7.1 Hovedmål

 

 

Lebesby kommune er en av de største kommuner i Norge med mange med kryssende 
interesser i forhold til arealbruk. Dette har spesielt vært fremtredende utbyggingsprosjekt, 
nærings- og fritidsutøvelse.  Med så store arealer og ressurser som vi har, er det viktig med 
samhandling mellom de ulike parter.

3.7.2 Delmål

Lebesby kommune skal:
 
Delmål 3.7. A: Sette fokus på lokal råderett gjennom PBL i forhold til 

kommuneplanens arealdel
Delmål 3.7. B: Utpeke områder for eventuell undersøkelse av mineralske forekomster

Delmål 3.7. C: Etablere en arena for dialog med ulike interessenter i forhold til 
bruk/aktivitet i våre naturområder

Delmål 3.7. D: Arbeide for å verne om allmennhetens rett til å høste av- og bruke våre 
naturressurser.

Delmål 3.7. F: Holde fokus på universell utforming i all planlegging.
Delmål 3.7.G: Sikre at barn og unges interesser blir synliggjort i kommuneplaner og 

andre plansaker

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene
 

• At kommunen gjennom politisk og administrativt arbeid kommer mer på banen i 
forhold til de endringer som en ser kommer i sammenheng med arealforvaltningen
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• At det etableres et kontaktorgan i forhold til aktuelle reindriftsdistrikter
• At det etableres kontakt mellom kommune og NGU og andre aktører innenfor 

interesseområde mineraler
• At en kan se sammenheng mellom reiselivsutvikling og arealforvaltning
• Være pådriver for å sikre et mest mulig demokratisk styre i forvaltningen av våre 

fellesarealer. 
• Være observant på retten som alle har til bruk av nærmiljø, bygg og anlegg 

(universell utforming)
• At barnerepresentanten, som er utpekt av kommunestyret har møteplikt, talerett og 

rett til å stille forslag overfor det faste planutvalget.

 Arealforvaltning er også ressursforvaltning
Gjennom god arealforvaltning oppnås det en avklaring av de ulike aktørens arealmessige 
behov.  Lebesby kommune ser det spesielt viktig å sikre fremtiden gjennom bærekraftig bruk 
av den storslåtte naturen vi har.

3.8 Samfunnssikkerhet og beredskap
 
3.8.1 Hovedmål 

For å kunne møte ekstraordinære situasjoner i sivile kriser som følge av uønskede hendelser 
er kommune pålagt å ha; 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse (rullert 2007)

• en plan for kriseledelse (rullert i 2007)
• en plan for helsemessig og sosial beredskap (Justeres i 2007)
• en smittevernplan (Justeres i 2007)
• en ordning for brann- og eksplosjonsvern m.v.

3.8.2 Delmål 
Lebesby kommune skal:
  
Delmål 3.8. A: Rullere ”Kommunal kriseplan for Lebesby kommune” en gang pr. år i 

planperioden.
 

Delmål 3.8. B: Rullere plan for helsemessig- og sosialberedskap innen utgangen av 
2007.

Delmål 3.8. C: Rullere og følge opp ”Risiko- og sårbarhetsanalysen” (neste gang i 
2010)

Delmål 3.8.  E: Rullere kommunens brannvernordning regelmessig

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:
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• At en har oppdaterte systemer som ivaretar skadeforebyggende og 
skadebegrensende tiltak 

• Prioritere tiltak i Ros-analysen som forebygger hendelser ” som er høy risiko for at 
det kan inntreffe.

• At vi har årlige beredskapsøvelser 
• At vi har sektorovergripende samarbeid
• At vi har samarbeid over kommunegrensene
• At vi jobber med informasjon i forhold til beredskap
• At kriseledelsens og omsorgsteamets fagkompetanse videreutvikles gjennom kurs 

og opplæring

God beredskap skaper trygghet
Gjennom god beredskapsplanlegging sikrer vi også et godt grunnlag for den daglige levering 
av tjenester for våre innbyggere på et hvert tidspunkt og i en hver situasjon.  Det er viktig at 
innbyggerne i Lebesby kommune føler en trygghet for at kommunen ivaretar de 
beredskapsmessige- og sikkerhetsmessige sider ved samfunnet.  Folk flest er opptatt av 
værsituasjon, og spesielt hvis det inntreffer ekstreme forhold, blant annet som følge av 
klimaendringer. Kommunen må være forberedt på dette (ref. Fylkesmannen i Finnmark), og i 
plansammenheng ta høyde for ras og flom. Det har vært fokusert på uvær (flom, ras, 
steinsprang, sneskred m.v.) i ROS-analysen.

3.9 Samarbeid med andre kommuner
 
3.9.1 Hovedmål 

Lebesby kommune er i mange sammenhenger en liten kommune. Dette gjør at det er 
vanskelig å etablere et godt tjenestetilbud til våre innbyggere innenfor en akseptabel 
økonomisk ramme.  Gjennom samarbeid med nabokommuner vil vi kunne etablere tjenester 
til en mer akseptabel pris.
Lebesby kommune har erfaring med samarbeid med nabokommunen Gamvik innenfor noen 
tjenester.  Vi ser at samarbeidet kan utvides betraktelig når det blir lagt til rette for det. Vi har 
over noen år hatt samarbeid om kurs og kompetanseheving, feiing og legevaktsordning.   Vi 
har nå inngått avtale hvor det ikke bare dreier seg om legevaktordninger, men også om delt 
legestilling.  Samarbeidsavtale om Barnevernstjenesten er inngått, og det samarbeides om 
kommunenes fremtidige NAV kontor. 

Gjennom kommunaldepartementets ”småsamfunnssatsing” har Lebesby og Gamvik kommune 
gått sammen om prosjektet ”Ungdomssatsing Nordkyn” som skal gå over fire år.

3.9.2 Delmål 

Lebesby kommune skal:
  
  

29

Lebesby kommune skal søke samarbeid med nabokommuner for 
felles ressursutnytting og utvikling



Delmål 3.9. A: Gjennomføre og utvikle samarbeidsprosjekt i Øst-Finnmark vedrørende 
barnevernstjenesten

Delmål 3.9. B: Tilby jordmortjeneste ved kjøp av tjenester fra Porsanger og Nordkapp 
kommuner

Delmål 3.9. C: Utvikle samarbeidet med legetjeneste med Gamvik kommune slik at vi 
får tilnærmet lik tjeneste på Nordkyn i løpet av 2011

Delmål 3.9. D: Utrede samarbeid om andre tjenester med nabokommuner
Delmål 3.9. E: Videreføre samarbeidet om det interkommunale rådet for 

Funksjonshemmede. 
Delmål 3.10.F Samarbeide om strategiske tiltak i ”omstillingsprosjektet” og 

”ungdomsprosjektet”

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:

• Videreutvikle prosjektet barnevernstjenesten i Øst-Finnmark gjennom god 
dialog mellom partene

• Gjennom nåværende avtaler må vi forsøke å komme frem til en fremtidig 
permanente samarbeidsavtaler på viktige områder som vi har felles nytte av.

• Gjennom kommende samarbeidsprosjekt om felles legetjeneste må en vurdere 
de organiseringene og faglige og administrative løsning før konkrete avtaler 
inngås. 

• Gjennomgang av utredningsprosjektet mellom Gamvik og Lebesby vil gi et 
grunnlag for fremtidig samarbeid om andre tjenester.

• Det er viktig at samarbeidet evalueres med jevne mellomrom for å sikre 
Formålet med samarbeidet.

• Etablere og videreutvikle samarbeid mellom NAV kontorene i Gamvik og 
Lebesby kommuner. 

• Beredskapssamarbeidet med nabokommunen må konkretiseres, og formaliseres
• Ved rekruttering av fagkompetanse til kommunene bør en markedsføre 

samarbeid med nabokommuner.
• Begge kommuner er omstillingskommuner, og det naturlige er at kommunene 

har en møtearena hvor naturlige samarbeidsprosjekt og felles tiltak innen 
ungdomsprosjektet drøftes.

Sammen er vi sterkere
Befolkningsutviklingen i de små kystkommunene har over tid vært negativ.  Vi blir færre, og 
det er ikke ukjent at befolkningsandelen som vokser er den eldre befolkningen.  Det er viktig 
at alle nivåer i kommuneorganisasjonene har fokus på kvalitet og trygghet overfor brukerne, 
og dette kan en få ved å inngå et nært samarbeid om flere ulike tjenester.  Muligheten for 
sikker levering er mer til stede i et samarbeid enn det er når vi står alene. Rekruttering og 
økonomiske forhold er viktig å ta hensyn til.
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 3.10 Liv og lyst i lys og mørke
Kommunen er gjennom deltakelse i prosjektet ”Liv og lyst i lys og mørke” med på å sette 
større fokus på betydningen av aktivt folkehelsearbeid i samarbeid med lag og foreninger i 
kommunen.

3.10.1 Hovedmål
 
 

 

Det er viktig at kommunen sørger for at friluftsliv i nærmiljøet og i tilknytning til sentrum, 
skoler og barnehager ivaretas.  For å unngå sykdom og belastningsskader må også 
næringslivet delta aktivt i helseforebyggende tiltak.  Fylkesmannen viser til St.mld. nr.16, 
blant annet at folkehelseperspektivet må forankeres politisk og administrativt. Videre vises det 
til ST.mld nr. 20 (2006-2007) om Nasjonale strategier for å jevne ut sosiale helseforskjeller, 
der det blir pekt på at alle sektorer og forvaltningsnivå bør ha et bevist forhold til 
fordelingseffekter av sine aktiviteter.

3.10.2 Delmål
Lebesby kommune skal: 

Delmål 3.10.  A: Sikre at folkehelseperspektivet gjennomsyrer alle lokale planer

Delmål 3.10. B: Sikre gode tilgjengelige folkehelseaktiviteter samt arbeide for å 
tilrettelegge dette for funksjonshemmede.

Delmål 3.10. C: Utarbeide en plan for ”Liv og lyst i lys og mørke”. 

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:

• Følge opp mål/strategier og retningslinjer i kommunens plan for sin satsing på 
”Liv og lyst i lys og mørke”.

• Samarbeide med lokale lag og foreninger om aktiviteter.
• Utarbeide og oppdatere lokal folkehelse – aktivitetskalender minst tre ganger pr år
• I alt planverk skal betydningen for folkehelse vurderes, dette gjelder kommunale 

sektorplaner, kommune delplaner, som f.eks. trafikksikkerhetsplanen osv
• Legge til rette for økt tur og friluftsaktiviteter gjennom turkart og merkede 

turløyper, som også er tilrettelagt for funksjonshemmede.
• Arbeide for at næringslivet deltar aktivt i å forebygge sykdom og belastninger 

gjennom å rette fokus mot arbeidsmiljø og sikkerhet.

Utfordringer fremover
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Godt folkehelse arbeid er en viktig faktor for å bedre innbyggernes bolyst.  Innen dette 
arbeidet er kommunen imidlertid avhengig av aktive og kreative aktører innen næringsliv, lag 
og foreningsliv. 

 

3.11 Miljøpolitikk i Lebesby kommune (ref. miljøplanen 2007-2010) 

Vi ønsker alle og ferdes i en ren natur og et ryddig nærmiljø.  I dag opplever vi områder hvor 
det langt fra er vakkert og uberørt på grunn av ufornuftig bruk av naturen og vårt nærmiljø.

Uansett hvor barsk og vill naturen her nord er, så vil også det naturgitte klima avdekke skader 
og innhogg i flere tiår fremover.  Miljøsynder kan ikke skjules så fort som på sørlige 
breddegrader. 

Lebesby kommune er opptatt av å ta vare på natur og miljø for fremtidige generasjoner, og ser 
vår plan i nær sammenheng med de regionale og nasjonale miljøplaner og miljømål.  

Hensikten med denne planen er derfor å få satt i system en prosess mot et bedre miljø og et 
bedre vern av natur og nærmiljø for de kommende generasjoner.

3.11.1 Hovedmål

Lebesby kommune skal gjennom planperioden 2007- 2010 fremstå og befeste sin status 
som miljøkommune gjennom kommunens og befolkningens medvirkning og 
engasjement mot forsøpling og forurensning av naturen og nærmiljøet.

3.11.2 Delmål

Delmål 3.11.  A: Rydde i gamle miljøsynder samt å lage rutiner på fremtidig 
håndtering av avfall.

Delmål 3.11. B: Bidra til en forebyggende holdning der befolkningen blir mer 
bevisst på å ivareta et godt miljø

Delmål 3.11. C: Miljøaspektet skal være en naturlig del av alle planprosesser og 
saksbehandling, samt kommunale innkjøp av varer og tjenester

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene:
Det henvises til Kommunens miljøplan 2007-2010
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