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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre tar rapporten «Nullpunkt-analyse» til orientering.  

2. Lebesby kommunestyre stiller seg bak rapportens konklusjoner om dagens situasjon og 

ønsker at prosjektet prioriterer tiltakene fremover i samarbeid med styringsgruppa.  

3. Styringsgruppe opprettes med følgende deltagere: ordfører Sigurd Rafaelsen, Judith 

Sørflaten (Lerøy Aurora), Roger Erlandsen (GSG), Siv Irene Bøgeberg (Bøgeberg 

Landhandel), Stig Hansen (Nordkapp Næringshage).  

4. Styringsgruppa skal være et besluttende organ i forhold til videre planlegging av 

konkrete tiltak innenfor rammen av prosjektet.  

5. Statusrapporter legges frem for formannskapet og sluttrapport for kommunestyret.  

 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Rapport «Nullpunktanalyse» datert 6. oktober 2021 

(Rapport med komplett tall-materiale vil bli lagt ut før kommunestyret) 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune er i gang med prosjektet «Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa» og 

vedlagt ligger første statusrapport for arbeidet så langt. Vi har valgt å kalle den en 

«Nullpunktanalyse» som en beskrivelse av nåsituasjonen når vi går i gang med prosjektet. 

Som rapporten viser er havbruksnæringa svært viktig for kommunen og sammen med fiskeri 

står disse to næringene for rundt 300 ansatte i vår kommune (Menon-rapport). Av disse er ca 

90 direkte sysselsatt i havbruksnæringa. Menon-rapporten viser også at det er få og små 

leverandører tilknyttet havbruksnæringa i vår kommunen, og dette skal ha fokus i prosjektet.   

 

Rapporten viser hvordan vi til nå har kartlagt gjennom spørreundersøkelse og intervju av 

både de store aktørene innen smolt og oppdrett samt leverandørnæringa i kommunen. 

Rapporten inneholder også en del statistikk og status for situasjonen i kommunen når det 

gjelder befolkning og næringsliv.  

 

Samtidig går de ulike fasene i hverandre, og vi har allerede fått mange svar fra leverandørene 

om både muligheter og utfordringer. Rapporten inneholder derfor også forslag til konkrete 

tiltak som vi ønsker å drøfte videre med formannskap/kommunestyret og etter hvert med 

styringsgruppa. Det er mange forslag til tiltak i rapporten, og det må avklares hva prosjektet 



skal ta tak i, og hva som er naturlig at andre sektorer bidrar inn i og eventuelt næringslivet 

selv setter i verk.  

 

I rapporten ønsker vi også å få frem hvor mye havbruksnæringa bidrar med i lokal 

verdiskaping. Vi har ikke mottatt alle tall fra næringsaktørene når saken sendes ut, men vil 

legge ut en oppdatert rapport før møtet i kommunestyret.  

 

Styringsgruppe 

I søknaden ble det beskrevet at kommunen ønsker å opprette en styringsgruppe bestående av 

personer fra kommunen og samarbeidspartnere (oppført som Lerøy Laksefjord, Grieg 

Seafood og SalMar). Hva som skal være styringsgruppas mandat fremkommer ikke helt 

tydelig i søknaden, men hvis leser for eks. Harald Westhagen: Prosjektarbeid, så defineres 

styringsgruppe slik:  

 
«Styringsgruppens viktigste oppgaver er å: 

- Sørge for at prosjektmålet blir klargjort og forstått, og å godkjenne det 
- Utnevne prosjektleder og gi retningslinjer for prosjektorganiseringen 
- Godkjenne tids- og kostnadsplan og tildele ressurser 
- Ta avgjørelser i viktige prosjektspørsmål  
- Sørge for at sluttevaluering blir gjennomført på en forsvarlig måte 

 
Styringsgruppens formann er «prosjektansvarlig» overfor oppdragsgiver. Styringsgruppen skal 
være en støtte for prosjektlederen og gruppen, og ikke bare en kontrollerende instans.» 

 

I vårt tilfelle er prosjektleder ansatt og kostnadsrammen definert. Men hvilke konkrete tiltak 

det skal jobbes videre og hvilke prioriteringer som skal gjøres bør avklares i styringsgruppa.  

 

Videre finner man beskrivelse av prosjektleders ansvar, samt beskrivelse av arbeidsgrupper 

og referansegrupper (eller et «kontaktapparat» av personer med ekspertise av verdi for 

prosjektet. Det gjelder særlig prosjekter der mange forskjellige interessenter blir berørt).  

 

Medlemmer kan være: 

- Styringsgruppas leder/prosjektansvarlig (for eks. ordfører som da også vil være politisk 

representant) 

- Representant for smolt og for oppdrett 

- Representanter for leverandørnæringa (Laksefjord Næringsforum og eventuelt Nordkyn 

Næringsforening) 

- Nordkappregionen Næringshage  

 

Et annet alternativ er å ikke opprette styringsgruppe, men heller bruke for eksempel 

formannskapet for drøfting av tiltak. Og invitere inn aktuelle næringsaktører i arbeids- eller 

referansegrupper.  

 

Vurdering: 

Prosjektet er som kjent finansiert delvis av tidligere Finnmark fylkeskommune, og et av 

kriteriene som ble stilt var utarbeidelse av en slik nullpunktanalyse for å kartlegge 

nåsituasjonen. Det er fornuftig å bruke tid i startfasen for å gjøre en grundig kartlegging av 

det lokale næringslivets situasjon angående muligheter og utfordringer for økt verdiskaping.  

 

Utfordringene strekker seg i enkelte tilfeller langt utover det den enkelte bedrift rår over, og 

går inn i områder som omhandler overordnet samfunns- og næringsutvikling. Det blir derfor 



viktig å avklare hvor grensene mellom prosjektet og kommunens øvrige oppgaver og fokus 

skal være. Muligheter og utfordringer for de lokale leverandørene er først og fremst viktig å 

ta tak i, så må heller for eksempel boligbygging og bolyst-prosjekter dekkes av andre sektorer 

i kommunen. Men internt samhandling blir svært viktig fremover for å kunne «dra lasset» i 

samme retning.  

 

Det må fremover settes klare tiltak og gjøres en prioritering angående hva prosjektleder skal 

ta tak i, og dette bør gjøres i samarbeid med en oppnevnt styringsgruppe. Fordelen med en 

lokal styringsgruppe med medlemmer fra næringslivet, er at man får en tettere kobling 

mellom prosjektet/kommunen og næringsaktørene. På den måten har man mulighet til å 

drøfte tiltak grundigere i samarbeid med de som er tettest på utfordringene. Det er viktig for å 

lykkes med gjennomføring av konkrete tiltak som vil ha relevans og interesse for 

næringsaktørene. Det vil også være naturlig å dra inn andre aktuelle næringsaktører i 

planlegging av ulike tiltak der det er naturlig.  

 

Det er i prosjektsøknaden beskrevet at prosjektet skal ha fokus på fiskerinæringa også. Det 

anser rådmann som naturlig å se i sammenheng med havbruksnæringa, da mange av de 

samme lokale leverandørene også er leverandører til fiskerinæringa. Tiltak som styrker de 

lokale leverandørene, vil kunne bidra til å styrke dem som leverandører også til 

fiskerinæringa. Tiltak som bidrar til bedret rekruttering vil trolig også ha relevans for 

fiskerinæringa, og dette vil vi se på underveis i prosjektperioden.  

 

Dersom det er et politisk ønske om å fortsette arbeidet med Gnist-prosjektet «Modul-bygda», 

bør det i videre utredning sees på mulige fellestiltak mellom prosjektet «Økt lokal 

verdiskaping av havbruksnæringa» og Gnist-prosjektet. Målene er sammenfallende selv om 

Gnist-prosjektet ikke er kommet så langt og bør utredes videre. Utredning av tiltak i Gnist-

prosjektet bør være mulig å drøfte med de store aktørene som Lerøy, Grieg og SalMar men 

tiltakene kan også ha interesse for de lokale leverandørene.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

 

 

 

 


