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Sakstittel:  TEMAPLAN NÆRING – HANDLINGSPROGRAM 2019-2022  

 

 

Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 
1. Lebesby formannskap vedtar oppstart av arbeidet med «Temaplan for næring – 

handlingsprogram 2019-2022».  

2. Formannskapet tar bakgrunnsdokumentet til orientering og gjennomfører et eget arbeidsmøte 

med næringsarbeid som tema.  I dette møte skal det vedtas hvordan temaplanen skal 

utarbeides og tidsplan for arbeidet. 

3. Når forslag til temaplan er utarbeidet, skal den behandles av kommunestyret.   

 
 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har for tiden ingen oppdatert næringsplan, da den siste planen ble 

utarbeidet i forbindelse med utviklings- og omstillingsarbeidet (som foregikk i perioden 

2007-2012). Den siste planen inneholdt mål og strategier frem til 2015, samt konkret 

handlingsplan for 2012. I praksis har mye av arbeidet i ettertid vært med basis i denne planen, 

men med endringer underveis avhengig av saker som har dukket opp. En del av tiltakene har 

også vært kuttet på bakgrunn av manglende ressurser. Næringsarbeidet har delvis dreid bort 

fra prosjektarbeid som fiskeridager, ungdomsfiske, Visit Nordkyn, Finnkirka mm. over til 

mer jobbing med forbedring av infrastruktur som blant annet 4G, breiband, fiber og søknader 

om havneutbygginger. Næringskonsulent har også deltatt aktivt i arbeidet med ny 

kommuneplan.  

 

Kommunestyret har nå vedtatt samfunnsdelen i den nye kommuneplanen, noe som igjen 

danner grunnlaget for å lage en ny temaplan for næringsarbeidet. I dette saksfremlegget har 

administrasjonen valgt å legge inn vedtatte mål og strategier fra samfunnsdelen (i kursiv) i 

venstre kolonne. Egne stikkord for hvordan det jobbes i dag, og vedtak gjort i formannskap 

og kommunestyret står beskrevet i høyre kolonner, som for eks: 

- støtte til bygdebutikkene 

- plan for høyhastighets internett-forbindelse 

 

Dette er ment som et bakgrunnsdokument og diskusjonsgrunnlag når formannskapet senere 

innkalles til et eget arbeidsmøte med næringsarbeid som tema.     



 

 

Vurdering: 

Nå som kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, danner det et godt grunnlag for å jobbe 

konkret med en temaplan for næring. Den gamle omstillingsplanen, samt nærings- og 

samfunnsplan er for lengst utdatert, selv om det fortsatt jobbes med mange av tiltakene. Det 

kan være gunstig å utarbeide et konkret handlingsprogram parallelt med at areal- og 

kystsonedelen er på høring og bearbeides. I tillegg må kommunen ha en oppdatert 

næringsplan, hvor man prioriterer tildelte midler til næringsfond, da dette også er etterspurt 

av Finnmark fylkeskommune. Vedtekter og prioriteringer i de ulike fondene til kommunen 

(næring, fiskeri, jordbruk og konsesjonsavgiftsfond) er det naturlig å se på samtidig.   

 

Bakgrunnsdokumentet med stikkord, spørsmål og kommentarer er utarbeidet kun av 

næringskonsulent. Det kan dermed være feiltolkninger og manglende informasjon angående 

dagens situasjon. Anse derfor dette som et arbeidsdokument som grunnlag for diskusjon og 

ingen «fasit».   

 



Bakgrunnsdokument basert på Samfunnsdelen 

Handlingsprogram for næring 2019-2022 

MULIGHETSORIENTERT - Vekst gjennom utviklingsvilje og nytenkning 

 
Vi vil være mulighetenes Lebesby 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst 
og nyskaping i næringslivet, gjennom god 
dialog, gode planer, støtteordninger og 
tilrettelegging av infrastruktur 

Dialog: avholder møter med næringsaktører, og stiller opp på det vi har mulighet 
til det både administrativt (rådmann, næring, teknisk, landbruk, plan) og politisk 
(ordfører og formannskap).  
Planer: Arbeider med å legge til rette gjennom godt planverk, areal- og 
kystsoneplan, reguleringsplaner. Manglende kapasitet ang reguleringsplanarbeid 
gjør at mange må fremme private reguleringsplaner.  
Støtteordninger: næringsfond, jordbruksfond, fiskerifond og 
konsesjonsavgiftsfond, (næringsfond og fiskerifond gir i hovedsak tilskudd til 
planlegging og andre «myke» investeringer).  
Infrastruktur: Har etablert kai/flytebrygger og støttet kai- og flytebrygge-prosjekt 
rundt i kommunen, industriområde. Jobbet mye med havnekrav for Kjøllefjord, 
Veidnes, Lebesby overfor Kystverket. Søknad til Samferdselsdep, som fikk avslag. 
Havna jobber med etablering av et eiendomsselskap. Jobbes med 4G og 
breiband/fiberprosjekt.  

Se på justering av 
virkemiddelbruken/ 
Kommunens støtteordninger? 
 
Må avklares hvordan vi jobber 
videre med havnesakene.  

Vi skal gi rom og oppmerksomhet til nye 
tanker og idéer 

Næringsaktører får møter med ordfører og administrasjon på kort varsel. Følges 
opp med kontakt videre i systemene, om nødvendig. Nye prosjekt støttes fra 
næringsfond (tilskudd til planlegging, prosjektering, utarbeide forretningsplan).  

 

Vi skal jobbe for mer forskning i næringsliv 
og samfunn, og bidra til å synliggjøre lokal 
forskningsaktivitet 

Kommunen deltar alltid når vi blir kontaktet av forskningsmiljø. Kunne nok hatt 
en mer offensiv holdning, hvor vi inviterer forskningsmiljø til å komme hit og ha 
dialogmøter med næringslivet.  
 

Invitere forskningsmiljø hit?  

Vi skal ha fokus på å beholde 
bygdebutikkene og mangfoldet i handels- og 
servicenæringen i Kjøllefjord 

Støtter søknader til bygdedager/tiltak på bygdebutikkene. Støtter fellestiltak i 
næringslivet i Kjøllefjord. Lebesby formannskap (PS 86/18) har bedt 
administrasjonen utrede muligheten for driftsstøtte, eventuelt kjøp av tjenester 

Finne egen modell for støtte 
til bygdebutikkene.  
Mer fokus på bruk av lokalt 



fra distriktsbutikkene på Lebesby, Kunes og Veidnes. Flere sektorer må 
involveres.  

næringsliv.  

Vi skal ha fokus på bygdeutvikling 
 

Støtter bygdedager/festivaler. Arealdelen legger til rette for næringsutvikling i 
distriktene. Jobbe videre med «stedsanalyse Lebesby»? Legge opp til 
«bygdemøter» 2 ganger i året fast fra 2019, legges inn i møtekalender.  
Boligbygging, bygdekino, støtte via nærings- og kulturmidler. Flere sektorer 
involvert.  
 

Bygdemøter 2 ganger i året.  

Vi skal ha en offensiv tilnærming til nye 
næringer og nye aktører 

Kontakter noen aktører innen nye næringer. Bør vi lage en «plan» for videre 
arbeid og fordele mellom administrasjon og politisk ledelse? Generelt fokus på 
de tradisjonelle næringene, bør vi ha mer fokus på hvordan skape nye 
arbeidsplasser både tradisjonelt og i nye næringer?  
 

Økt fokus på å legge til rette 
og skape nye arbeidsplasser? 

Vi skal arbeide for å påvirke overordnede 
rammebetingelser til beste for våre 
lokalsamfunn 

Høringer følges opp innen fiskeri, landbruk, oppdrett, havn, vei mm i dag. Politisk 
påvirkning for å bedre rammebetingelser. Kommunen deltar i møter og ulike 
nettverk, både administrativt og politisk.  

 

Vi skal støtte utvikling i kunnskapsbaserte 
næringer og kulturnæringer 

Gis i dag støtte fra næringsfond til forprosjekter, planlegging mm. slik det blir 
gjort i andre næringer også.  
 

 

Vi skal oppmuntre barn og unge til å tenke 
fremtidsrettet - og lære dem å se muligheter 
der vi er "blinde" 

Ungt Entreprenørskap (UE) sine programmer i skolen. Macerspace på 
biblioteket. Næringskonsulent deltar i UE programmet Sikk Sakk Europa. 

 

Vi skal legge til rette for en moderne og 
robust teknologisk infrastruktur i hele 
kommunen 

Moderne datautstyr i kommunen, skolene, velfredsteknologi. Jobbet med 4G for 
hele kommunen. Det jobbes videre med breiband og fiberutbygging. Skal lages 
plan for hvordan alle fast bebodde husstander i kommunen skal få en 
høyhastighets, og ikke forbrukstaksert internettforbindelse innen 1. kvartal 
(Kommunestyre PS 43/18). 

Plan for høyhastighets- ikke 
forbruksbasert 
internettforbindelse lages 
innen 31.03.2019.  

 

Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der 
vi har naturlige fortrinn 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal stimulere til videreutvikling, 
nytenkning og samarbeid i eksisterende 
næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, 
reindrift og reiseliv) 

Kommunen støtter fellestiltak og deltar i møter med Visit Nordkyn, Nordkyn 
Næringsforening/Kjøllefjord fiskeriforum. Deltar i møter med SalMar og fiskere, 
bondelaget og med reindrift. Har kjøpt aksjer i Visit Nordkapp, bidra til tettere 
samarbeid. Støtter SalMar ang visningssenter.  
Støtter prosjekter gjennom næringsfond, fiskerifond, jordbruksfond. 

Oppfordre og støtte 
nettverksbygging innen 
service til fiskeri, oppdrett, 
smolt?   
 



Vi skal jobbe målrettet opp mot aktører og 
sentrale myndigheter og legge til rette for 
bærekraftig utnyttelse av fornybare 
energikilder 

Kommunen er i dialog med aktører som ønsker å bygge ut mer vindkraft. 
Fortsetter arbeidet både administrativt og politisk.  

 

Vi skal jobbe aktivt opp mot aktører som vil 
ta i bruk ny teknologi innen havbruk og 
legge til rette for etableringer både på land 
og til havs 

Kommunen har gjort en del kartlegging i forbindelse med areal- og kystsoneplan. 
Legger til rette for areal både på sjø og land. Lage en «plan» for videre arbeid? 
Dette drøftes i formannskapet.    

 

Vi skal satse på fornybare løsninger i 
kommunal virksomhet, næringsliv og 
samfunnet for øvrig 

Kommunestyret har gjort vedtak om «Helt elektrisk» i sak PS 39/2018:   
Kommunestyret vedtar å utarbeide en plan for hvordan Lebesby kommune kan 
bli landets fremste fornybarkommune. Planene legges frem på første 
kommunestyremøte i 2019 

Hvem skal utarbeide denne 
planen?  

Vi skal jobbe for at alle næringsaktører har 
fokus på miljøet og sette så lite spor i 
naturen som mulig. 

Dette er et nytt punkt som må drøftes i formannskapet, angående hvordan det 
skal jobbes, på hvilket nivå. Teknisk har jobbet med miljøplan tidligere, og bidratt 
i ryddeaksjoner. Næring søkte penger til ryddeaksjoner i 2018.  

Inngå «avtaler» med 
næringsaktører?  

 

Vi vil ha en kultur for entreprenørskap og 
gründervirksomhet 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal ha fokus på entreprenørskap helt fra 
barnehage og skole 

Ungt Entreprenørskap i skolen. Barnehagen og skolen besøker næringslivet. 
Makerspace inspirerer. Det har vært drøftet å lage en plan i samarbeid med 
barnehage og skole. Hvor UE inngår, og økt fokus på lokale entreprenører. 

 

Vi skal veilede og støtte de gode idéene - og 
bidra til at flere tar sats og skaper 
arbeidsplasser 

Næringskonsulent, landbrukskonsulent, ordfører og rådmann stiller i møter ved 
behov. Næringsfond støtter nyetablerere i forhold til utviklingsarbeid. Noen få 
etablererkurs har vært gjennomført. Bør være flere ganger. Egne møter med 
Innovasjon Norge, banker, forskningsmiljø etc.  

Mer offensiv jobbing for å 
legge til rette og skape flere 
arbeidsplasser? 

Vi skal bidra til nettverksbygging og 
kunnskaps- og erfaringsutveksling 

Deltar i møter med næringsforeninger. Ønsker å invitere til flere nettverksmøter, 
for eks. innen servicenæring til fiskeri, oppdrett og smolt. Invitere IN til å 
orientere om støtteordninger. 

 

 



LEVENDE - Livskvalitet og trivsel i aktive og attraktive bygder  
– vurdere hva som er naturlig å ta med i en temaplan for næring. 

Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der 
folk trives og ønsker å bo 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal ha fokus på gode møteplasser - for 
inkludering, sosial kontakt og trivsel 
 

Kommunen har bygdehus/skolebygg fortsatt i alle bygder. Kjøllefjord har 
biblioteket og samfunnshus.  I hele kommunen er det mange engasjerte lag og 
foreninger som har arrangement gjennom hele året. Støttes av kulturmidler.  
 

Alle disse krever at det jobbes 
på tvers av sektorer. 

Vi skal ha attraktive lokalsamfunn - med 
tydelige og estetisk innbydende bygdesentra 
der folk ønsker å være og oppholde seg  

Stedsutvikling i Kjøllefjord tidligere. Ryddeaksjoner rundt i kommunen. 
Bygdeutviklingsprogrammer? Stedsanalyse Lebesby, oppfølging?  

 

Vi skal legge til rette for at folk som arbeider 
i kommunen kan bosette seg her 

Boligbygging. Støtte kulturaktiviteter. Kommunale tilbud rundt i bygdene, som 
bygdekino. Prøve å motvirke pendlervirksomhet.  

 

 

Vi vil være stolte av vår identitet og kultur 
og framsnakke samfunnet vårt  

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal bidra til å skape gode opplevelser i 
lokalsamfunnene 

Støtter søknader til kulturarrangement, bygdedager, utviklingsprosjekter mm.  Alle disse krever at det jobbes 
på tvers av sektorer 

Vi skal kommunisere de gode historiene og 
markedsføre det gode liv i Lebesby 

Markedsføring gjennom kommunens facebook-side. Enkle brosjyrer. Mange 
frivillige i hele kommunen gjør en stor innsats på dette området, med flotte 
bilder på FB.  
Har arrangert «Kom-hjem-treff», bør bli mer fast?  

 

Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, 
kystkultur og den sjøsamiske arven holdes i 
hevd 

Støtter Foldalbruket/Kystmuseene. Støtter ulike arrangement fra næring og 
kultur. Kontakte Sametinget igjen, for å søke hele kommunen inn i Samisk 
virkeområde.  

 

 

Vi vil at Lebesby skal være en god og trygg 
kommune å vokse opp i 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal jobbe for å få ungdommen som har 
flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen 
alder 

Holder kontakt med ungdom under utdanning. Være tidlig ute og tilby 
sommerjobb. Arrangere «Kom-hjem-treff». Spre positiv og god informasjon på 
nett.  

Krever at det jobbes på tvers 
av sektorer 



INKLUDERENDE - Med rom og omsorg for alle  
– vurdere hva som er naturlig å ta med i en temaplan for næring. 

Vi vil ha et inkluderende samfunn der alle 
kan føle seg hjemme 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal jobbe sammen med næringslivet og 
arbeidsgivere i arbeidet med 
språkopplæring og integrering 

Arbeidet gjøres i dag sammen med flyktninge-konsulent og norsklærer.  
 

Drøfte i formannskapet hva 
som bør inngå i en temaplan 
næring. 

 

Vi vil ha et åpent og informerende samfunn 
der hele kommunen inkluderes 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal ha gode digitale løsninger og 
fibertilbud i hele kommunen 

Har i 2 år jobbet med forprosjekt «Kritisk infrastruktur» ang fiber til Finnmark og 
til hele Lebesby kommune. Skal lage en plan innen 1. kvartal.  

Drøfte i formannskapet hva 
som bør inngå i en temaplan 
næring. 

Vi skal legge vekt på god informasjonsflyt 
og kommunikasjon i og mellom kommunal 
virksomhet og innbyggere og næringsliv 

Kommunen har innført Kommune-TV, overføring av kommunestyremøter. Skal 
opprette ny og forbedret hjemmeside i 2019. Innføre bygdemøter 2 ganger i 
året.  

 

Vi skal ha stor takhøyde for ulike meninger 
og bidra til anstendighet i 
meningsutvekslinger 

Kommunens ansatte og politikere går foran som gode eksempler.   

Vi skal støtte samarbeid og fellesskap på 
tvers av bygder 

Støttes i dag av nærings- og kulturmidler. Kan bedre informasjonsflyten og 
samarbeidet mellom næring, kultur og de ulike sektorene til det beste for 
bygdene.  

 

 

Vi vil være god på å ta i mot og ta vare på 
ansatte og innbyggere 

 
DAGENS SITUASJON 

 
KOMMENTAR 

Vi skal ta i mot nye innbyggere og ansatte 
på en god måte, gjennom gode rutiner for 
introduksjon og informasjon. 

Litt ulik praksis i de ulike sektorene? Vi mangler en «Velkomst-brosjyre» eller 
oppdatert informasjon på nett, ikke bare info om kommunen men om alt fra 
nett/fiber, TV, renovasjon, kommunikasjon osv. «Vertsfamilier»? Oppdatert 
informasjon om ulike lag og foreninger og aktiviteter som foregår i kommunen.  

Drøfte i formannskapet hva 
som bør inngå i en temaplan 
næring. 

Vi skal ha fokus på å ta vare på de som 
allerede bor og jobber her. 

Drøfte med formannskapet hvordan dette best kan gjøres.   



 

 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


