
STATUS - HANDLINGSPLAN M/BUDSJETT FOR LIV – LEBESBY I VEKST – 2009 PR. 10.12.09

Status pr 10.12.09 er satt opp med blå skrift i dokumentet. Tiltak i kursiv er saker vi har vært involvert i på utviklingsavdelingen som ikke 
nødvendigvis har med planen direkte å gjøre. 

Statistikker over folketall og utvikling i antall arbeidsplasser kommer under denne tabellen.

Tiltak
nr

Beskrivelse Ansvar Budsjett Status

4.2.1 Kartlegge utv muligheter hos 
næringslivet i hele kommunen

PL LiV+
innleid

Utv.midl
50.000

Delvis i gangsatt gjennom MVP, Visit Nordkyn, Nordkyn Vindkraft,
men ikke systematisk gjennom LiV. Styret har bedt adm se på 
mulighet for å leie inn noen for å gjøre jobben, det vil nå bli gjort 
med å leie inn Norconsult og gjennomføre kartlegging i samarbeid 
med Vindkraftforeningen.
Status 10.12: Kartleggingsarbeidet er gjennomført i 2/3 av 
bedriftene. Tilskudd fra IN er innvilget med kr. 175.000. 
Styremøte i NV den 7.12. 

4.2.2 Øke kompetansen i næringslivet,
gjennomføre kurs med bakgrunn 
i tiltak 1

PL LiV+
innleid

Utv.midl 
50.000

Ikke grunnlagsdata klart enda. Det vil være på plass etter 
Norconsults kartleggingsrunde, og vi vil også gjøre en kartlegging i 
samarbeid med Handelsstanden og regnskapsbyrå/revisor. Det 
gjennomføres flere kurs i regi av Visit Nordkyn (vertskapsrollen, 
tyskkurs). 
Status 12.10: Etablererskolen gjennomført i høst, med 7 
deltakere, 5 nyetablerere fullførte.

4.2.3 Bidra til å få frem forstudier og 
forprosjekter

PL LiV+ 
næringsadm

N.fond
300.000, 
rammen økt 
til 925.000

Flere søknader om nye forprosjekter også i samfinansiering med 
MVP. Det er også innvilget midler fra næringsfond til fysiske 
investeringer, og det skal være et møte i Vadsø den 13. aug for å 
avklare bruk av næringsfond/utviklingsmidler. 
Status 12.10: 8 forstudier, 11 inkl. kartleggingsrunden.
3-4 forprosjekter gjennomført. Mange har vært innom for å 
avklare forretningsidéer, mulige overtakelser. 

Andre saker vi jobber med: Næringsadm - Her er de fleste sakene avklart inntil videre.



- butikker som ønsker å selge, 
og noen trenger hjelp til 
finansiering og etablering, 
nye investeringer 
(møteaktivitet og 
saksbehandling)

- Kjøllefjord Skipsekpedisjon 
AS i kommunalt eie.

- Arkitektstudenter
- Miljøforskere 
-

PL LiV - Kjøllefjord skipsekspedisjon overtas 1.sept av ny eier.
- Utviklingsleder ansettes 1. sept og vil kunne avlaste i generelle 
næringssaker etter hvert.
- kommunestyret har i møte i mars 2009 godkjent at 
utviklingsarbeidet tar noe lengre tid på grunn av lav bemannings i 
næringsetaten.
Status 10.12: 8-10 nyetablerere/saker som nå er avklart.

4.2.4 Bedriftsnettverk/utviklings-
gruppe i Laksefjorden, kartlegge 
behov/interesse for 
eget nettverk 

Uavklart Ordinært
drifts- 
budsjett

Ikke igangsatt. Hvordan gå videre? Spørre gjennom 
kartleggingsrunden pkt 1? Initiativ bør komme fra bedriftene selv, 
ref til Kuneskartlegging.
Status 10.12: vedtatt i styret at den skal ut av planen for 2010.

4.2.5 Styrekompetansekurs for LiV og
næringsliv/befolkn

PL LiV+ 
innleid

Ordinært 
drifts-
budsjett

Ikke planlagt dato.
Status 10.12: Overføres til 2010

4.2.6 Gjennomføre forstudie av 
prosjekt ”næringsvennlig 
kommune” 

Rådmann Utv.midl
50.000

Ikke igangsatt. Gamvik, hvilke erfaringer har de gjort seg?
Status 10.12: Gjennomføres nå gjennom bedriftskartleggingen. 
Følges opp i 2010.

4.2.7 Samarbeid med prosjektet 
Ungdomssatsing Nordkyn, delta 
i yrkesmesse og arbeide for mer 
varierte arbeidsplasser

PL LiV 
PL USN

Ordinært 
drifts-
budsjett

Pågår kontinuerlig, deltatt i yrkesmesse, prosjekt-statusvurdering. 
Kobling mellom næring-ungdomsprosjektet
Rekruttering av arbeidskraft.
Status 10.12: Arbeid pågår kontinuerlig etter egen prosjektplan.

4.2.8 Entreprenørskap, gjennomføre 
etablererskole, følge opp 
nyetablerere

PL LiV +
(PL Ungdom)

Ordinært 
drifts-
budsjett

Planlegger i samarbeid med NAV. Jobbskapingsmidler. Uavklart 
foreløpig. Oppfølging av nyetablerere med ekstra ressurser fra 
regnskapskontor/revisor. Her kom det forslag om et ”pålagt” kurs i 
økonomistyring for de som mottar støtte fra næringsfond. 
(Hva skjer med Ungt Entreprenørskap i skolen, dette krever 
oppfølging)



Status 10.12: Ungt Entreprenørskap i skolen OK. Etablererskole
gjennomføres i okt/nov. Jobbe videre med ”pålagt” kurs for 
nyetablerere i 2010.

4.3.1 Skaffe mer råstoff til 
kommunen, ta initiativ til 
planlegging av lineegnesentral

PL LiV i 
samarb med 
Aker/Stript

Utv.midl
50.000 + 
MVP

Lineegnesentral – Striptind planlegger oppstart av lineegnesentral i 
Kjøllefjord Brygge. LiV styret har vedtatt at de ønsker å støtte 
etableringen av en egnesentral.
Kan skape 10 arbeidsplasser.
Status 10.12: Striptind AS har kjøpt Kjøllefjord Brygge. Er i 
gang med egnesentral, PL deltar i ressursgruppe.

4.3.2 Øke antall fiskere og fiskebåter i 
kommunen, saksbeh til 
fiskerifond og samarbeid med 
OK Kyst-Finnmark om 
rekrutterings-prosjekt

Nærings-adm 
+ 
PL Ungdom

Fiskeri-fond
avsatt 
400.000

Hatt to henvendelser om båtsaker, men ikke nye søknader i 2009. 
Følge opp rekrutteringskvoter som lyses ut til høsten av KFD.
Filmprosjekt sammen med OK(?) og Ungdomssatsing Dyfjord.
(ansvarlig ungdomsprosjektet)
Status 13.10: Flere henvendelser ang båtsaker, 1 søknad 
behandlet. Avtale gjort mellom Opplæringskontoret og 
Ungdomsprosjektet ang rekrutteringsfilm.

4.3.3 Øke antall arbeidsplasser i 
industrien, følge opp igangsatte 
prosjekter og nye

PL LiV Ordinært 
drifts-
budsjett

Forprosjekt Dyfjord, prøver sendt til Fiskeriforskn. 
Delta i arbeidsgruppe for bygging av nytt mottak på Aker.
Status 12.10: Forprosjekt pågår. 

Prosjekter fra 2008:
- Utsett av laks i Eidsfjorden 

gjennomført av Villa 
- Smoltanlegg i Bekkarfjord, 

reguleringsplan lages
- Skyting av sel i Laksefjorden
- Fiskeridage? Ikke 

gjennomført.

Næringsadm
PL LiV

- Villagruppen ansetter 4-5 i forbindelse med lakseoppdrett.
- Smoltanlegg kan gi 8-10 arbeidsplasser, og reguleringsplanarb 

er varslet. Oppfølging av Villa må gjøres.
- Utfordring i forhold til bolig dersom det kommer 5-6 familier til 

Bekkarfjord/Lebesby
- Kan man lage et parallell-prosjekt og planlegge boligfelt?
- Kommunen innvilger 100.000 og 200.000 til boligbyggere.
Status 10.12: Villa søker om flere lokaliteter. Har 3 nye 
laksekonsesj. i Finnmark. Foreløpig ikke økonomi til å bygge 
smoltanlegg, muligens sammen med andre aktører. Grieg 
utvider konsesjonen i Landersfjord. Positivt i laksenæringa.

4.3.4 Se nye muligheter gjennom 
Marint Verdiskapings-program 

PL LiV IN gjennom 
MVP

Forstudier:
- Arctic Coast- akvarium (hvem er A-eier her?)



(MVP), delta i arbeidsgruppa og 
følge opp lokale deltakere i 
MVP

- Foldal-forretningsplan (disse bør gå videre med MVP-
bedriftsanalyse fase 2)

- Trollbukt – slakteri (søknad om forprosjekt er sendt IN)
- Aker – nytt mottak (planleggingsarbeidet går i gang i samarb 

med Norconsult) 
- Veidnes – krabbemottak (oppheving av kondemnering,  

infrastruktur som kai, asfalt og flytekai må behandles i LK)
Forstudiene kan resultere i arbeidsplasser, uklart hvor mange.
Arbeidsmøter MVP se på muligheter for samarbeid mellom MVP og
Visit Nordkyn. Må avklares før neste prosjektår Visit Nordkyn.
Status 10.12: Veidnes; finansieringssøknad hos IN
Trollbukt, søknad om forprosjektmidler hos IN, Aker i gang 
med forstudie, Foldal – arbeidsgruppe nedsatt, AC – akvarium, 
sendt tilbake.

4.3.5 Delta på Lofotfishing i Svolvær i
april 2009, samarbeid med lokal 
fiskeindustri?

Havnesjef Utv.midl
50.000

Gjennomført med deltakelse fra Havna og LiV-styret.

4.4.1 Sikre og øke lønnsomheten i 
landbruket gjennom tilskudd fra 
jordbruksfond

Landbruks-
konsulent

Jordbruksfo
nd 
100.000

Staten la ut nye melke-kvoter – 6 lokale bønder fikk i snitt 8 tonn 
hver, ca 50 tonn totalt. 80 – 120 tonn fra før. 
50 tonn 3,50 pr tonn ca 80.000 for LK.
Trygging av arbeidsplasser og økt lønnsomhet.
Kan tilskuddet legges om for å støtte matproduksjon til kyrne, 
nydyrking? Drøftes med landbrukskonsulent og bondelag.
Status 10.12: Økte melkekvoter styrker landbruksnæringa i 
kommunen. Det er kjøpt inn 52.914 liter og gitt kr 92.950 i 
tilskudd. Landbruk tas ut av planen for 2010.

4.4.2 Gjennomføre forstudier for å 
avdekke utviklings-muligheter 
som: økte melkekvoter, grønn 
omsorg, lokal matproduksjon

Aktørene selv.
Landbruks-
konsulent + 
innleid 

Utv.midl
100.000

Ikke igangsatt foreløpig.

Status 10.12: Ikke igangsatt.

4.5.1 Mulighetsstudie i Kunes område,
forstudie sammen med 

PL LiV + 
innleid

Utv.midl
75.000 

Gjennomført ved hjelp av Noodt og Reiding. Søknad om 
samfinansiering hos Sametinget fikk avslag, men de kan være med 



næringsaktørene (2008) når det eventuelt kommer til fysiske investeringer.
Status 10.12: Rapp lagt frem for LiV-styret. Ingen klar A-eier i 
prosjektet, men skal ha et møte på Kunes i høst. Ikke 
gjennomført, skal gjøres samtidig med møte angående 
reguleringsplan for hyttefeltet etter jul.

4.5.2 Infrastrukturtiltak, kart, løyper, 
skilt, i samarb med Nordkyn 
Turlag og Visit N

Næringsadm /
PL LiV

Utv.midl
200.000

- Ingebjørg hjelper til med skilt, det er bestilt nytt info-skilt for 
begge kommunene, det ble bare ikke ferdig til sesongen… 
- Vi har også laget forslag til skiltplan (opplysningsskilt) og 
oversendt vegvesenet, det tar også tid. 
- Samarbeid med Gamvik ang turkart, Halvor følger opp denne, men
det tar også veldig lang tid fra produsent. 
- Vi er kommet til enighet med Nordkyn Turlag ang merking av 
turløypene i Lebesby kommune (på Nordkyn). 
Status 10.12: det jobbes med disse tingene i 
Utviklingsavdelingen, har vært gjennomført møte med 
Vegvesenet. Tas ut av planen i 2010.

4.5.3 Reiselivsprosjekt Visit Nordkyn,
LKs egenandel og PL LiV sitter i
styrings-gruppa

PL VN Nærings-
fond 
75.000

Charlotte jobber sammen med bedriftene, kurs, profilarbeid, messer, 
visningsturer mm. Toril deltar i styringsgruppa, en del 
møtevirksomhet og oppfølging i perioder. Det skal være en 
workshop i august for å avklare profilarbeidet sammen med Dinamo.
Økt trafikk, markedsføring av området og trygging av 
arbeidsplasser.
Status 10.12: Arbeid pågår kontinuerlig etter egen prosjektplan.

4.5.4 Belysning av Finnkirka, bidra til 
organisering og finansiering av 
belysningen

AS stiftet, PL 
LiV hjelper 
med søknader,
styremedlem

Utv.midl
40.000

Finansiering på plass, selskapet stiftet, befaring OK. Uavklart i 
forhold til utstyr. Styremøte 10. juli besluttet å utsette investeringene
til 2010 pga store kostnadsoverskridelser og usikkerhet rundt 
tekniske løsninger. Det jobbes med en test vinteren 2009/10. Toril 
sitter i styret, Jan Olav er styreleder og prosjektleder.
Status 10.12: Finansiering av forprosjekt gjennom IN. Utstyr 
testes i vinter.

4.5.5 Lokale turistinformasjoner, 
utvikling av hjemmesiden til LK

Reiselivsnæri
ng, LK

Utv.midl/næ
ringsfond

Ingebjørg hjelper til med turistinfo på nettsiden til LK. Teknisk har 
utarbeidet kart over Kjøllefjord. Dette er distribuert. Turistinfo i 



135.000? Kjøllefjord og Lebesby. 
Status 10.12: Det må avklares hvordan vi gjennomfører 
turistinformasjonen i 2010, i samarbeid med Gamvik og evt. 
andre kommuner/Finland. Ikke avklart enda.

4.5.6 Foldalbruket, tilskudd til 
videreutvikling av anlegget, bistå
i arbeidet med MVP 

Foldal +
PL LiV

Nærings-
fond
75.000
MVP

Ingebjørg bistår med forstudien, og det er levert rapport. Innvilget 
50.000 fra næringsfond, 50.000 fra kraftfond og 50.000 fra 
tiltaksmidler.
Status 10.12: uavklart hvordan de jobber videre, men det er 
nedsatt en arbeidsgruppe og det er et prioritert tiltak i LiV 2010.

Andre saker reiseliv:
- Christensenbrukets videre 

organisering
- Satu ønsker å etablere seg 

lokalt med souvernirer
- Arctic Coast – tilskudd til 

lavvo, leir og planlegger 
storgamme sammen med 
Ellinor

- Hyttefelt på Kunes – 
avventer arealplanen

- Souvernirbutikk etablert i Christensenbruket. Der blir det 
utstillinger i sommer, LK bidrar med kr. 10-15.000?
- Det jobbes med nye overlandsturer, nattsafari Striptind foreløpig 
utsatt
- Hyttefeltet på Kunes vil bli regulert av Fefo, gjennomføring av 
spørreundersøkelse i sommer?  Trygging av butikk og grunnlag for 
reiselivssatsing.

Status 10.12: Hyttefelt skal reguleres både i Kunes og Lebesby. 
Arbeidet skjer i regi av teknisk og utviklingsavdelingen.

4.6.1 Legge til rette for mer utbygging
av vannkraft, småkraft, 
vindkraft, seminar med aktørene 
og Fefo

PL LiV (i 
samarb med 
kraftselsk?)

Ordinært 
budsjett

Seminar ikke planlagt i regi av LK foreløpig, kraftlaget arrangerte 
strategiseminar i mai. 
Fred Olsen jobber med avtaler med LK, Nordkyn Vindkraft og 
reinbeitedistriktene. PL LiV deltar på møter i Nordkyn Vindkraft og 
skal delta i kartleggingen av næringslivet lokalt. 
Status 10.12: Ikke gjennomført noe seminar. Politikerne har 
kontakt med NVE, kraftselskap. Adm kontakt med utbyggere og
NV foreningen.

4.6.2 Øke ringvirkninger av 
kraftproduksjon, studietur og 
samarb med Energicampus

Samarb med 
Nordkyn 
Vindkraft-
forum og 

Utv.midl
50.000
NVK
125.000

Studietur ikke planlagt foreløpig. PL LiV deltar på årsmøte til 
Nordkyn vindkraft hvor bruk av midler drøftes, her avklares tiltak i 
løpet av sommer/høst 2009. 



næringsaktøre
r

Status 10.12: Ikke gjennomført studietur. Bedriftskartleggingen 
ser på interesse for deltakelse i store utbyggingsprosjekter.

4.6.3 Forstudie Kifjord, bølgemåler, 
utarbeidelse av rapport

PL LiV +
Havnekoord 
+ innleid

Utv.midl
50.000

Bølgemålingene avsluttet i mai, etter 1 år og 2 mnd. David Liland 
skriver rapport med analyse av resultatene.

Status 12.10: Foreløpig rapport klar.

4.6.4 Etablering av næringshage/ 
kontorfellesskap, legge til rette 
for pendlere og 
kompetansearbeidsplasser, 
kartlegge leietakere og 
finansiering KRD?)

Ordfører
PL LiV + PL 
Ungdom

Ordinært 
drifts-
budsjett

Prosjektet er ikke kommet lenger. Hva gjør vi videre, også i forhold 
til statlige arbeidsplasser?

Status 10.12: Tiltakene er med videre i LiV 2010.

4.6.5 Studiesenter, opprette Lebesby 
kompetanseforum og 
studietilbud i samarbeid med 
Øst-Finnmark Regionråd

ØFR 
Ordfører
Rådmann

Ordinært 
drifts-
budsjett 
(Dep?)

Lebesby kommunestyre vedtok i juni at det skal vi skal melde oss 
inn i Øst Finnmark kompetansesenter. Det skal etableres studiesenter
fra høsten 2011, vanskelig tidligere på grunn av manglende 
infrastruktur. Kan Lebesby studio brukes tidligere?
Status 10.12: Nedsatt arbeidsgruppe for utv leder og prosj leder 
deltar. ”Lesesal” er finansiert, og tiltaket jobbes videre med i 
2010.

4.6.6 Etablere Digforsk, samarbeid 
med NAV, Ungdomsprosjekt og 
Koppmolla

Uavklart Ordinært 
drifts- 
budsjett

NAV v/Jan Atle følger opp. Ikke kommet videre…

Status 10.12: Brev/tlf kontakt med UiO, de kan tenkes å etablere
flere sentraler i Finnmark. Ikke kommet lenger. Tiltaket jobbes 
videre med i 2010.

Tiltak samordning og samarbeid,
mellom prosjekt og sektorene, 
bruke ledermøtene aktivt, sette 
opp felles tiltaksplan for for 
eksempel ”Bolyst”

Rådmann Ordinært 
drifts-
budsjett

PL LiV deltar i ledermøtene. Viktig med et ”strategi-møte” når 
kulturkonsulent og utviklingsleder er på plass.
Rekruttering av arbeidskraft.
Status 10.12: Strategimøte ikke gjennomført enda, men på 
planleggingsstadiet. bl.a. er det gjennomført aktivitetsdag med 
lag og foreninger, ser på strukturen på hjemmesiden til LK. 



Utviklingsleder deltar i ledermøtene.

MÅLOPPNÅELSE OG STATISTIKK

2005 2006 2007 2008
Jordbruk, skogbruk og fiske 96 101 91 107
Industri, bergverk, olje- og gassutv. 71 63 50 62
Kraft- og vannforsyning 12 14 17 14
Bygge- og anleggsvirksomhet 38 35 42 37
Varehandel, hotell- og restaurantv. 100 102 101 87
Transport og kommunikasjon 25 26 22 22
Forr. og finansiell tjenesteyting 21 26 19 27
Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 48 69 58 56
Undervisning 53 48 49 51
Helse- og sosialtjenester 134 144 141 154
Kulturell og personlig tjenesteyt 23 21 23 26

621 649 613 643

Utvikling i antall registrerte fiskere pr 19 november 2009  

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Heltidsfiskere 
(B)

118 95 67 50 48 49 47 51

Deltidsfiskere 
(A)

33 46 40 37 34 24 14 16

Sum fiskere 151 141 107 87 82 73 61 67
Kilde: Fiskeridirektoratet
Antall fiskefartøy i Lebesby kommune fordelt på størrelse pr 31. 12. 2008



Tab. 2.1 Folketallsutviklingen fra 1998-2009 

Årstall 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31.09.09
Antall 
Innbyggere 1559 1486 1463 1524 1511 1500 1473 1430 1357 1304 1332 1334
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