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Sak  32/09

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN LIV 2009 - STATUS

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 09/1652

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 32/09 Styret for nyskaping og omstilling 10.12.2009 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar statusrapport pr 10.12.09 til orientering.

Dokumenter:

Vedlegg – Statusrapport med statistikker

Faktaopplysning:

Statusrapporten som ligger vedlagt har vært gjennomgått av styret flere ganger i løpet av året. 
Den er nå utvidet med en del statistikk-materiale over utviklingen av arbeidsplasser, fiskere, 
fiskebåter og befolkning.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen konsekvenser.

Vurdering:

I 2010 skal vi organisere statusrapporteringen slik at det blir mer fokus på måloppnåelse, og 
raskere avklaring på om vi skal ta tiltak ut av planen eller ikke underveis.
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Sak  33/09

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2010

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 09/1419

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 31/09 Styret for nyskaping og omstilling 05.11.2009 
PS 148/09 Formannskapet 01.12.2009 
PS 61/09 Kommunestyret 14.12.2009 
PS 33/09 Styret for nyskaping og omstilling 10.12.2009 

Innstilling:

1. Lebesby Kommunestyret vedtar strategi- og handlingsplan for 2010 for utviklings- og 
omstillingsprosjektet LiV – Lebesby i Vekst.

 

Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 05.11.2009 sak 31/09

Som innstilling.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.12.2009 sak 148/09

Vedtak:

1. Styret i LiV ønsker at handlingsplanen for omstillingsarbeidet i 2010 skal ta hensyn til 
innspill etter programstatusvurderingen. 

2. Det må også være rom for innspill fra kartleggingsrunden som pågår i næringslivet i 
kommunen.

3. Styret drøfter forslag til revidert plan lagt frem av administrasjonen. Planen sendes på 
høring før den legges frem for Formannskap og Kommunestyre i desembermøte.

4. Styret i LiV ønsker at handlingsplanen for omstillingsarbeidet i 2010 skal ta hensyn til 
innspill etter programstatusvurderingen. 

5. Det må også være rom for innspill fra kartleggingsrunden som pågår i næringslivet i 
kommunen.

6. Styret drøfter forslag til revidert plan lagt frem av administrasjonen. Planen sendes på 
høring før den legges frem for Formannskap og Kommunestyre i desembermøte.

Dokumenter:

Strategiplanen for 2010 sendes ut som vedlegg til sakene.
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Sak 33/09

Sak PS 31/09 fra møte i omstillingsstyret den 5.11.09

Faktaopplysning:

Utviklings- og omstillingsprosjektet LiV – Lebesby i Vekst – ble startet i 2007, og 2010 er 
siste året i omstillingsperioden. Strategiplanen har de første to årene vært en bred plan med 
mange tiltak innen ulike områder. Dette må nå spisses til færre områder, og mer ressurser skal
settes inn mot disse, både økonomiske og administrative. Forslag til plan er drøftet i styremøte
i LiV den 5. nov, og tiltakene for 2010 blir spisset mot utviklingsmuligheter/kompetanse, 
fiskeri og reiseliv, se vedlegg. 

Det som er kuttet ut er;

- jordbruk, fordi det er godt dekket opp av landbrukskonsulent, eget jordbruksfond og øvrige 
virkemidler fra blant annet fylkesmannen. 

- enkelte tiltak innen fiskeri og reiseliv som ivaretas av utviklingsavdelingen utenom 
omstillingsprosjektet

- tiltak som er avsluttet eller ikke igangsatt innen ulike områder

- samarbeidsprosjekter/arenaer er flyttet fra tiltakslisten til et eget avsnitt under strategier.

Generelle næringssaker og søknader til næringsfond som faller utenfor satsingsområdene i 
LiV, vil bli ivaretatt av utviklingsavdelingen, politisk ledelse eller andre sektorer der det er 
naturlig.

I arbeidet med strategiplanen, har vi tidligere år gjennomført åpne næringsmøter rundt i 
kommunen, med litt ulikt oppmøte og innhold. Denne åpne møterunden ble ikke gjennomført 
i år. Vi har satt i gang en omfattende kartleggingsrunde med personlig intervju av hver bedrift,
og vi håper det skal avdekke hvilke innsatsområder næringslivet ser som viktig i det videre 
arbeidet. Kartleggingen står beskrevet i punkt 4.1 i planen. Det vil også bli gjennomført møter
i 2010 i forbindelse med kommunens arbeid med næringsutvikling og den nye 
utviklingsavdelingen, samt oppfølging av arbeidet med næringsvennlig kommune.

Når det gjelder måloppnåelse i prosjektet må det gjøres grundigere analyser, og det vil alltid 
kunne stilles spørsmål ved om dette hadde skjedd uten kommunens innsats. Men foreløpige 
tall viser at vi har økning i antall fiskere i 2008-2009, det er flere ansatte innen oppdrett av 
laks, og her foreligger nye planer både for oppdrett og smoltproduksjon, jordbruksnæringen er
styrket, og det arbeides med flere forstudier/forprosjekter som kan føre til nye arbeidsplasser. 
Befolkningsnedgangen har stoppet opp, og vi har positive tall i forhold til mange av 
kystkommunene i Finnmark. Samtidig ser vi at det er mange usikkerhetsfaktorer i 
næringslivet, og 2010 ser ut til å bli et vanskelig år for fiskeriene både for flåte og industri. 

Konsekvenser for miljøet:

Ingen konsekvenser for det ytre miljø.
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Sak 33/09

Vurdering:

Arbeidet med omstillingsprosjektet LiV har vært utfordrende. Både fordi vi har planlagt 
veldig mange tiltak (hvor noen har manglet klare eiere), og fordi det hele tiden kommer nye 
prosjekter og idéer ”inn fra sidelinjen”. Det å holde fokus blir vanskelig, og det var ikke lagt 
opp til mye ”slakk” i den forrige planen. Det var tiltak og prosjekter nok for to stykker å 
henge fingrene i, og med redusert bemanning ble dermed noe forskjøvet eller ikke 
gjennomført. Samtidig er det viktig å se at mye bra har skjedd og vi har fått A-eiere både på 
Finnkirka-prosjektet og engesentral, Visit Nordkyn står på egne ben og studiesenter/lesesal er 
på tur å bli etablert. Den viktige kartleggingsprosessen i næringslivet, med forstudie av 
næringsvennlig kommune er også startet. Vi har en god dialog med mange sentrale 
næringsaktører og også utflyttere som ønsker seg hjem til vår kommune. 

Viktig i arbeidet med planen for 2010, var å sørge for at dokumentet inneholdt færre tiltak, 
innenfor færre innsatsområder slik at vi har mulighet til å konsentrere oss mer om disse og 
samtidig ha rom for de sentrale innspill som kommer gjennom kartleggingsarbeidet.

Når det gjelder rulleringen av planen er dette en forholdsvis ”udemokratisk” arbeidsmetode. 
Samtidig er det en rullering og ikke en helt ny plan som skal utarbeides. Vi mener også at 
næringslivet får komme med sine uttalelser og synspunkter gjennom kartleggingsrunden. 

I omstillingsstyret sitter aktører fra de ulike næringsforeningene i kommunen, og de har på 
den måten vært med i diskusjonen om hva som bør prioriteres i dette prosjektets siste fase.

Prosjektleder og styret ønsker også å bruke møter i de ulike næringsforeningene til å drøfte 
omstillingsprosjektets viktigste innsatsområder fremover.
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Sak  34/09

ÅRSHJUL 2010 LIV - LEBESBY I VEKST

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 09/1651

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 34/09 Styret for nyskaping og omstilling 10.12.2009 

Innstilling:

1. Styret drøfter innholdet i årshjul for 2010, med fokus på strategiarbeid, oppfølging og 
kvalitetssikring av måloppnåelse.

Dokumenter:

Saken legges frem på møtet.

Faktaopplysning:

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:
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