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Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tar saken til orientering.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har lenge vært opptatt av den store verdiskapingen i havbruksnæringa, og 

hvordan kommunen kan legge til rette for at denne kan økes ytterligere. Bakgrunnen for dette 

har vært drøftet politisk flere ganger, og ulike problemstillinger har vært tatt opp med 

kommunen i nærings- og folkemøter i flere sammenhenger (blant annet i forbindelse med 

kommuneplanens samfunnsdel).  

 

Kommunen søkte derfor til Finnmark fylkeskommune om tilskudd til gjennomføring av 

prosjektet «Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa», og ble i desember 2019 tildelt  

kr. 586.000 av Finnmark Havbruksfond. Midlene skal dekke maks. 30 % av kostnadene.  

 

Ved første utlysning av prosjektstillingen lyktes vi ikke å tilsette prosjektarbeider, og så kom 

korona-pandemien som førte til ytterligere utsettelse. Men nå er Juhan Sammol Hætta ansatt i 

100 % stilling i perioden 01.04.2021 – 30.06.2022. Han vil ha kontorsted i Lebesby og 

Kjøllefjord. 

 

Hovedmål: 

Hovedmålet med prosjektet er å øke den lokale verdiskapingen i leverandørkjeden, samt ta 

del i avledet virksomhet. Målet er å skape arbeidsplasser og sikre bosetting i hele kommunen, 

ikke minst i indre del av kommunen.  

 

Gjennom prosjektet ønsker vi å belyse hva som skal til for å løfte lokale bedrifter slik at de 

blir bedre i stand til å levere varer og tjenester, samt hvordan vi kan legge til rette for at 

leverandørbedrifter etablerer seg i kommunen. 

  

Det er viktig for havbruksnæringen, leverandører og lokalsamfunn at vi søker å skape flere 

lokale ringvirkninger basert på denne næringen. Vi ønsker også å involvere fiskerinæringen i 

prosjektet da de noen ganger bruker samme leverandører og at de kan ha nytte av lokale 

etableringer i leverandørkjeden.  



 

Delmål i prosjektet:  

 

Delmål Delmål Status for tiltak:  

1 Etablere næringsforum i 

Laksefjorden 

Det er innkalt til første møte på Teams den 

6. mai. 

2 Identifisere leverandører og 

behovet for tjenester 

 

Dette er fokusområdet fremover. 

 Første møte med Lerøy, Grieg og 

SalMar er gjennomført og de vil bidra 

med informasjon om dagens situasjon.  

 Det vil bli gjennomført møte med Coast, 

Lyderfisk og Norway King Crab/ 

Trollbukt, ang status for bruk av lokale 

leverandører.  

 Det vil også bli gjennomført en 

kartleggingsrunde hos lokale 

leverandører i kommunen med tanke på 

muligheter og utfordringer.  

 Videre i prosessen vil kommunen søke 

bedrifter som kan etablere seg lokalt der 

man ser at lokale leverandører ikke har 

mulighet eller interesse.  

3 Kartlegge lokal kompetanse med 

tanke på rekruttering. 

 

Fra tidlig høst 2021. 

 Her ønsker prosjektet et samarbeid med 

skolene med tanke på å lage en plan i 

samarbeid med lokalt næringsliv om 

bedriftsbesøk og oppfølging med tanke 

på informasjon og rekruttering. 

 GNIST-prosjektet vil bli koblet opp mot 

behovene til lokalt næringsliv samt 

dialog med studenter og borteboere som 

ønsker å komme tilbake til jobb i 

næringslivet og kommunen. Frist for 

konkurransen er satt til 6. september.  

 

4 Utrede lokal verdiskaping av 

slam, gjødsel og restråstoff. 

 

Senhøsten 2021. 

Smoltanleggene må samle opp slam, men 

har inngått en 5 års avtale med et firma som 

henter tørket slam. Dermed vil dette punktet 

ikke være det første prosjektet tar tak i, men 

vi vil drøfte mulige tiltak fremover med 

anleggene og aktuelle aktører.  

   

 

Delmålet i søknaden som gikk ut på å utrede etablering av industribygg ble ikke støttet av 

FFK og er dermed utsatt inntil videre.  

 

Prosjektet vil bli organisert med en styringsgruppe bestående av personer fra kommunen og 

samarbeidspartnere. Det vil videre bli opprettet arbeidsgrupper innenfor delmålene.  

 

Resultat av prosjektet er satt opp i søknaden med følgende punkter: 



- Skape varige kontaktflater mellom relevante aktører innenfor havbruk- og 

fiskerinæringen. 

- Økt lokal verdiskaping. 

- Attraktive lokalsamfunn som vertskap og medspiller for havbruksnæringen.  

 

Budsjett:  

I søknaden hadde kommunen satt opp følgende budsjett: 

 

Personalkostn. lønn mm kr.  1.062.500 

Prosjektkostn. Husleie/reiser kr.     102.000 

Innkjøpte tjenester   kr.     700.000 

Utstyr    kr.       73.000 

Sum kostnad   kr.  1.937.500 

 

Finansiering 

Privat finansiering  kr.    450.000 

Finnmark Havbruksfond kr. 1.187.500 

Lebesby kommune  kr.    300.000 

Sum omsøkt finansiering kr. 1.937.500 

 

I søknaden var prosjektet tenkt gjennomført over en periode på 1,5 år. Nå har vi i første 

omgang en plan om at gjennomføringen skal skje over en periode på 15 måneder, altså noe 

kortere tid.  

 

Godkjent kostnadsplan hos fylkeskommunen: 

 

Personalkostnader lønn mm kr.    850.000 

Prosjektkostn/reisekostn. kr.      51.000 

Innkjøpte tjenester (slam) kr.    400.000 

Utstyr, profilering/annonser kr.      35.000 

Sum     kr. 1.336.000 

 

Godkjent finansieringsplan (fylkeskommunen): 

 

Privat finansiering  kr.    450.000 

Finnmark Havbruksfond kr.    586.000 

Lebesby kommune  kr.    300.000 

Sum finansiering  kr. 1.336.000 

 

Kommunestyret gjorde i vedtak PS 85/19 en bevilgning på kr. 300.000 til prosjektet. Beløpet 

dekkes over disposisjonsfond.  

 

I det videre budsjettarbeidet vil administrasjonen se på detaljene hvor vi ber private aktører 

delta i hovedsak i form av egeninnsats, men det kan også bli noen spleiselag i forbindelse 

med enkelttiltak. Tiltak vil også kunne søkes finansiert over kommunens næringsfond, noe vi 

vil komme tilbake til når prosjektet kommer videre.  

 

 

Vurdering: 



Det er fint å være i gang med prosjektet, og perioden fremover vil gå til kartleggingsarbeidet 

som må gjøres i starten: 

- Etablere næringsforum i Laksefjorden, drøfte innhold og muligheter i samarbeid med 

lokalt næringsliv. Etter hvert også finne samarbeidsformer med Nordkyn 

Næringsforening i Kjøllefjord.  

- Kartlegge produsentenes bruk av lokale leverandører, krav som stilles og behovet for 

varer og tjenester. Gjøre en «null-punkt-analyse» av dagens situasjon.  

- Kartlegge de lokale leverandørenes syn på muligheter og utfordringer, behov for felles 

tiltak eller særlige tiltak for den enkelte. Kartlegge muligheter for nye etableringer av 

leverandører som er lokalisert utenfor kommunen. 

 

De konkrete tiltakene som så vil komme i regi av kommune/næringslivet vil være avhengige 

av hva kartleggingen viser om ståstedet til de ulike aktørene.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


