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Arkivsak: 19/999   

Sakstittel:  PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV 

SMOLT- OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre innvilger inntil kr. 300.000 til prosjektet «Økt lokal 

verdiskaping av havbruksnæringen». Beløpet dekkes over disposisjonsfond.  

2. Kommunestyret ser viktigheten av å øke lokale ringvirkninger av smolt- og 

oppdrettsnæringen, og stiller seg bak foreslåtte prosjektmål og tiltak.  

3. Videre rapportering om organisering, økonomi og fremdrift i prosjektet gjøres til 

formannskapet.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune er vertskommune for to store settefiskanlegg, Laksefjord AS i Friarfjord 

og Grieg Seafood Finnmark i Landersfjord. I tillegg har SalMar oppdrettsanlegg flere steder i 

Laksefjorden. Dette er aktører som omsetter for flere hundre millioner årlig, men den lokale 

andelen og verdiskapingen er liten sett i denne sammenhengen.  

 

Kommunen ønsker å igangsette et prosjekt som har som hovedmål å øke den lokale 

verdiskapingen i leverandørkjeden, samt ta del i avledet virksomhet. Dette søker vi organisert 

som et prosjekt med en egen prosjektleder, samt kjøp av eksterne tjenester til deler av 

prosjektet. Vi legger stor vekt på en tett dialog med lokalsamfunn, lokalt næringsliv, lokale 

aktører, regionale leverandører og bedriftene i havbruks- og fiskerinæringen. I og med at 

næringen er lokalisert der befolkningsgrunnlaget er svakt, er det viktig at kommunen som 

samfunnsutvikler tar aktiv del i dette arbeidet. Målet er at det skal skape arbeidsplasser og 

sikre bosetting i hele kommunen, ikke minst i indre del av vår langstrakte kommune.  

 

Prosjektets ulike delmål er foreløpig definert slik: 

 

1. Etablere næringsforum i Laksefjorden 

Skape en lokal formell arena for samhandling og idéutveksling mellom de store 

anleggene, regionale og lokale aktører. Etablere et næringsforum og en modell for 

samhandling også etter prosjektslutt.  

 

2. Identifisere leverandører og behovet for tjenester 

Det er viktig å identifisere hvem som er leverandører til havbruks- og hvitfisknæringa i 

området, da de for det meste er regionale og nasjonale. Koble lokale aktører og 



interessenter opp mot sentrale leverandører som bedriftene bruker i dag. 

 

3. Kartlegge lokal kompetanse 

Kartlegge hvilken kompetanse som finnes lokalt, også blant ungdom som er flyttet fra 

kommunen og som har en form for tilknytning. Anleggene og leverandørkjeden blir mer 

avhengig av kompetent arbeidskraft og medarbeidere med høyere kompetanse, og det er 

krevende å rekruttere. 

 

4. Utrede etablering av industribygg 

Prosjektet ønsker å utrede et industribygg for utleie/sameie for leverandører, som for 

eksempel innen elektro, automasjon, VVS, mekaniske og byggfag samlet. Samhandling 

og samarbeid om bygg er viktig, da bankene stiller høye krav til sikkerhet og 

inntektsgrunnlaget kan være usikkert. Vårt prosjekt har som mål at disse skal tilknytte seg 

lokale medarbeidere, og da er dette med lokaler i indre del av kommunen nødvendig. 

 

5. Utrede lokal verdiskaping av slam, gjødsel og restråstoff 

Settefiskanleggene må samle opp slam fra sine utslipp, og det blir etterhvert 15-20.000 

tonn slam fra disse to aktørene, og det er økende. Slammet er en ressurs som i dag 

transporteres langt sør i landet og ut av landet på en 5 års kontrakt (4 år igjen). Prosjektet 

ønsker å utrede lokal verdiskaping ved å se det i sammenheng med gjødsel fra 

melkebrukene, eggprodusenten og restråstoff fra fiskeindustrien. På sikt kan potensialet 

bli større dersom aktører innenfor sjøbasert oppdrett samler opp utslipp. Målet er å legge 

et godt grunnlag for et forprosjekt på lokal industriell utnytting av slam og annet organisk 

materiale.  

 

Budsjett:  

Personalkost   kr. 1.062.500 

Prosjektkostnader  kr.    102.000 

Innkjøpte tjenester  kr.    700.000 

Utstyr    kr.      73.000 

Sum kostnader  kr. 1.937.500 

 

Mer detaljert ser budsjettet slik ut: 

 

1) Personalkost: 

Lønn prosjektleder  kr. 50.000 

Pensjon     kr.   9.000 

Forsikring/telefon    kr.   3.500 

Sum pr. mnd            kr. 62.500  

Prosjektperiode på 17 måneder, med oppstart i januar 2020.  

2) Prosjektkostnader: 

Husleie Lebesby bygdetun kr. 3.000 pr. mnd.  

Reisekostnader      kr. 3.000 pr. mnd 

3) Innkjøpte tjenester er kjøp av konsulenttjenester der det kreves særskilt kompetanse, det 

er først og fremst i slamprosjektet, kr. 400.000. Forprosjekt bygg for aktører er stipulert til 

kr. 300.000 basert på erfaringstall fra andre prosjekter.  

4) Utstyr: 

IKT (data/telefon)   kr. 25.000 

Rekvisita     kr. 18.000 



Profilering/reklame/annonser kr. 30.000 

Sum utstyr    kr. 73.000 

   

Finansieringsplan: 

Lebesby kommune  kr.    300.000 

Privat finansiering  kr.    450.000 

Finnmark Havbruksfond  kr. 1.187.500 

Sum finansiering  kr. 1.937.500 

 

Kommunen har sendt søknad til Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond. Dette skal opp til 

behandling i møte den 10. desember. Angående privat finansiering, har kommunen dialog 

med Grieg, Laksefjord og SalMar i første omgang.  

 

Prosjektorganisering: 

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

samarbeidspartnere, og arbeidsgrupper innen delmålene. Det vil videre være en egen 

prosjektleder. Samarbeidspartnere er Laksefjord AS, Grieg Seafood Finnmark AS og SalMar 

Farming AS.  

 

Aktiviteter som er planlagt: 

- Åpne møter i bygdene 

- Kontakt med lokalt og regionalt næringsliv 

- Møter med leverandørene 

- Kontakt med utflyttere fra kommunen 

- Tett dialog med havbruks- og fiskerinæringen 

 

Resultat  

Skape varige kontaktflater mellom havbruksnæringen, fiskerinæringen – deres leverandører 

og lokalt næringsliv, og potensielle entreprenører. Økt lokal verdiskaping.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har nylig rullert og vedtatt ny kommuneplan, både samfunnsdelen 

«Lebesby mot 2035» og arealdel med kystsoneplan. I planarbeidet ble det gjennomført flere 

bygdemøter og møter med næringslivet. Økt lokal verdiskaping, særlig mot 

havbruksnæringen, var en tilbakemelding som gikk igjen. Hovedmålet i vår kommuneplan er 

«Med pågangsmot, kunnskap og raushet skaper vi morgendagens muligheter». Videre vil vi 

være mulighetenes Lebesby, vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige 

fortrinn og vi vil ha kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet. Dette prosjektet følger 

opp kommuneplanens satsingsområder på en svært god måte.  

 

Administrasjonen har drøftet prosjektet med aktørene som er invitert inn til å delta. Denne 

dialogen fortsetter i påvente av politisk behandling i kommunen og i fylkeskommunen. 

Prosjektet er viktig både når det gjelder økning i lokal verdiskaping, økning i antall lokalt 

sysselsatte og økt lokal rekruttering til ledige stillinger på anleggene. Dette kan igjen føre til 

økt tilflytting og flere bosatte i Laksefjorden med de positive ringvirkningene dette medfører. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 



 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


