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Forord 

Utviklings og omstillingsarbeidet LIV – Lebesby i Vekst, startet 1. oktober 2007, og er i 2010 
inne i sitt avsluttende år.

Handlingsplanen for 2010 bygger videre på tiltak i Handlingsplanen for 2009. Det er i 2010 
også lagt vekt på å spisse seg i færre satsningsområder. Vi har nå valgt å legge større vekt 
på kompetanse. Vi ønsker å øke kompetansen hos nyetablerere, eksisterende næringsliv 
og befolkning gjennom arbeidet med studiesenter, kontorfellesskap og vindkraftsenter. 
Samtidig er det viktig å øke rekrutteringen til fiskerinæringa og bidra til infrastruktur innen 
reiselivet.

Den fremlagte handlingsplanen er ment brukt aktivt som et styringsredskap som skal bidra til 
et mer robust næringsliv, tilrettelegge for lokal verdiskapning og et mest mulig attraktivt 
kompetansemiljø i Lebesby kommune.

Vi er en kommune i utvikling, og driver med utviklingsarbeid også utenom 
omstillingsprogrammet. Kommunens utviklingsavdeling, havna, politisk og administrativ 
ledelse samt kommunale sektorer jobber kontinuerlig med utvikling og omstilling. Men det er 
viktig at vi nå har fokus og bidrar til en effektiv innspurt på prosjektet i 2010.

Stine Akselsen
Styreleder LIV
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1. Innledning og bakgrunn

Sammen med tre andre kystkommuner i Finnmark ble Lebesby i 2007 invitert av Finnmark 
Fylkeskommune til å bli en nyskapings- og utviklingskommune for perioden 2007 - 2010. 
Bakgrunnen er den negative utviklingen som har vært i langs kysten i forhold til blant annet 
arbeidsplasser, alderssammensetning og utdanningsnivå.

Lebesby kommunestyre tok i mot invitasjonen, som innebærer en årlig tildeling på kr. 2 
millioner, samt tettere oppfølging fra det regionale virkemiddelapparatet og regionale aktører 
som Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Finnmark Fylkeskommune forutsetter at det 
lages en fireårig strategiplan, samt en årlig handlingsplan som skal ligge til grunn for 
utviklingsarbeidet. Lebesby kommune rullerte i 2007 nærings- og samfunnsplanen, som 
danner basis for arbeidet. I tillegg vil dette dokumentet inneholde kommunens konkrete mål 
for utviklings- og omstillingsarbeidet, og årlige handlingsplaner. 

Finnmark Fylkeskommune forventer også at kommunen følger opp nyskapings- og 
utviklingsarbeidet ved å sette ned et styre som skal bidra aktivt til utvikling ved å forvalte 
ressursene i prosjektet etter strategi- og handlingsplanen. Kommunestyret valgte dette styret 
i sitt junimøte 2007 og egen prosjektleder ble ansatt i juni med tiltredelse 1. oktober 2007. 
Anmodning om slutt utbetaling må foreligge innen 15. november 2010. Lebesby kommune 
forventer av regionale og sentrale etater at de støtter opp under utviklingsarbeidet i denne 
perioden og vier utviklings- og omstillingskommunene ekstra oppmerksomhet.

2. Organisering

2.1 Programorganisering

Arbeidet med utvikling og omstilling vil foregå i mange prosjekter. For å sikre en koordinert 
innsats foreslås at prosjektene samles i et program. Programmet har fått navnet LiV 
(Lebesby i Vekst), og det har følgende hovedfunksjoner;

 holde oversikt over prosjektene og øvrige tiltak – rapportere og informere (til eier – 
kommunestyret)

 skaffe delfinansiering til aktuelle prosjekter og tiltak
 bidra til positiv næringsutvikling gjennom nært samarbeid med lokalt næringsliv, 

politikere og administrasjon – herunder støtte oppunder søk og utprøving av nye 
muligheter

 bidra til at prosjektmodellen PLP (prosjektlederprosessen) anvendes i prosjekter som 
støttes av programmet

 programmet organiseres etter samme struktur som benyttes i prosjektene, vi velger 
derfor å bruke benevnelsene prosjektansvarlig og prosjektleder 

2.2 Program-eiere

Da arbeidet organiseres i en avdeling i kommunen, er kommunestyret eier av programmet. 
Når det gjelder enkelttiltak og prosjekter, vil LiV-styret i noen sammenhenger stå som eier. 
Det vil likevel være et mål å kunne trekkes inn enkeltbedrifter eller 
næringsforeninger/bygdelag som eiere av prosjektene.
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2.3 Styret i LiV – Lebesby i Vekst

Styret i LiV består av;

Stine Akselsen (leder) – varaordfører og styrer i Galgenes barnehage
Thord Karlsen (nestleder) – inspektør på Kjøllefjord skole, formannskapsmedlem  
Tor Petter Krogh – fisker og medeier av Striptind AS, leder i Kjøllefjord Fiskarlag
Svein Slåtsveen – bonde på Friborg gård, leder i Laksefjord bondelag,
Maria Sørbø – eier og daglig leder på Hotel Nordkyn, leder i reiselivsforeningen Visit 
Nordkyn
Vigdis Larsen – postbud i Laksefjorden, aktiv i bygdelag i Laksefjorden
Berit Sørbø – lærer, styremedlem i Nora-senteret

Varamedlemmer;
Johnny Myhre – kirkeverge og formannskapsmedlem
Tommy Vevang – selvstendig næringsdrivende, eier Lystfisker’n
Kari Krogh – økonomisjef i Nordkyn Kraftlag

Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune og ordfører Harald Larssen har 
observatørstatus i styret.  Utviklingsleder og landbrukskonsulent har møterett. Det vil i tillegg 
bli aktuelt å innkalle ulike aktører avhengig av hvilke saker som drøftes.

Stine Akselsen er prosjektansvarlig og har dermed det overordnede ansvaret for at målene 
oppnås. Hun skal også (sammen med resten av styringsgruppa) ivareta eierens 
(kommunestyrets) hensikter og rammer i planlegging og gjennomføring av programmet.

Styringsgruppa avholder formelle møter med vedtak og de erstatter formannskapet i 
behandlingen av søknader til næringsfond og fiskerifond. Styringsgruppa skal i hvert møte ha
gjennomgang og status i arbeidet med handlingsplanen. Det planlegges å avholde 4 møter 
1. halvår 2010 og 4 møter i 2. halvår. I tillegg skal en egen arbeidsgruppe behandle alle 
søknader til fond som er under kr. 75.000. Denne gruppa består av styreleder Stine 
Akselsen, ett styremedlem Svein Slåtsveen og prosjektleder Toril Svendsen.

2.4 Prosjektleder

Lebesby kommune har valgt å ansette egen prosjektleder i 100 % stilling. Stillingens formål 
er å være pådriver og administrativ leder for å ivareta Lebesby kommunes interesser i 
omstillings- og nyskapingsarbeidet. Prosjektleder er Toril Svendsen. Hun har det daglige 
ansvaret for planlegging, organisering, gjennomføring, styring og kontroll av programplanen 
(daglig leder). Hun skal også koordinere og være pådriver for aktuelle prosjekt, øvrige tiltak i 
programmet og ha god dialog med næringsaktørene i kommunen. Et fortsatt godt samarbeid 
mellom prosjektleder, utviklingsavdelingen og øvrige sektorer i kommunen er en forutsetning 
for å lykkes i å nå målene. 

Arbeidet hittil har i hovedsak dreid seg om organisering, nettverksbygging, arbeid men 
pågående prosjekter sammen med lokalt næringsliv og i egen regi, samt saksbehandling av 
søknader. Høsten 2009 startet LiV en kartleggsrunde i eksisterende næringsliv i forhold til 
utviklingsmuligheter og kompetansebehov. Arbeidet ble gjort i samarbeid med Nordkyn 
Vindkraft og Fred Olsen. Kartleggingsrunden var viktig for å avdekke interessen og 
fremtidsplanene til aktørene innen de ulike bransjene i næringslivet, noe som igjen vil danne 
grunnlag for våre strategier og tiltak fremover.
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3. Mål og strategier

3.1 Lebesby kommunes overordnede mål

Lebesby kommunes overordnede mål i nærings- og samfunnsplanen er;

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens 
utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling.

I nærings- og samfunnsplanens kapittel 3.1 Næringspolitikk og næringsutvikling, er det satt 
opp følgende hovedmål:

Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og 
reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi.

I arbeidet med utvikling og nyskaping, har vi satt oss mer konkrete mål når det gjelder 
resultatene vi forventer i løpet av perioden ut 2010. I tillegg har vi konkretisert forventede 
effektmål i 2015 av det arbeidet vi nå setter i gang:

3.2 Formål/langsiktige effektmål 2015

Lebesby kommune skal omstilles til å bli en mer robust fiskerikommune med et styrket, 
variert næringsliv som fører til jevnere sysselsetting og større forutsigbarhet for hele 
kommunen. 

Lebesby kommune skal gjennom programmet ”Lebesby i Vekst” bidra til å skape 40 nye 
årsverk. Gjennom økt trivsel og nye arbeidsplasser skal befolkningen øke til 1400 
innbyggere.

 3.3 Resultatmål i perioden 2007 - 2010

q LiV skal bidra til en netto tilvekst på 20 årsverk innen de strategiske 
   satsingsområdene. 

q Økning i folketallet til 13 45

Økning i antall årsverk og antall ansatte skal måles med bakgrunn i årlig 
sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg tas det direkte kontakt med 
næringslivet i kommunen.

3.4 Strategiarbeid

I prosjektet med utvikling og omstilling er det viktig å fokusere på noen strategiske 
satsingsområder. Det er selvsagt at det skal drives utviklingsarbeid også utenom 
omstillingsprogrammet, som gjennom kommunens nye utviklingsavdeling, den politiske og 
administrative ledelsen i kommunen, samt kommunale sektorer der det er naturlig. 
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Omstillingsprosjektet skal være ”det lille ekstra” som bidrar til positiv næringsutvikling innen 
de områder som er kritiske eller har størst potensial for Lebesby kommune. Derfor må 
arbeidet spisses til færre strategiske satsingsområder og tiltak. 

 Fokus på forstudier og forprosjekter

Det må i 2010 legges enda mer vekt på arbeidet med nye forstudier og forprosjekter. Det er 
viktig at vi får frem nye idéer om prosjekter som kan skape flere arbeidsplasser eller sikre 
lønnsomhet og utvikling i eksisterende næringsliv. Her kan LiV bidra med ”drahjelp” ved å 
være med i prosessene fra idéstadiet og med økonomiske virkemidler. 

For å lykkes i å nå målet om nye arbeidsplasser og flere innbyggere er det avgjørende at 
flest mulig prosjekter startes i regi av næringsaktørene i kommunen. Forstudier og 
forprosjekter kan omhandle både bedriftsøkonomiske utredninger, infrastrukturtiltak, felles 
prosjekter med flere bedrifter sammen og lignende. 

Kommunen vil i tillegg ta initiativ til å kjøre forstudier og forprosjekter for å avdekke hvor det 
er muligheter og utfordringer. 

 Samarbeidsarenaer 

Det finnes mange samarbeidsarenaer som er viktige for den samlede utviklingen innen 
nærings- og samfunnsliv i kommunen og regionen. En viktig strategi i utviklingsarbeidet er 
derfor å holde tett dialog med andre pågående sentrale prosjekter; 

 Ungdomssatsing Nordkyn   som er et småsamfunnsprosjekt finansiert av Kommunal- 
og Regionaldepartementet, Finnmark Fylkeskommune og Lebesby og Gamvik 
kommuner. Målet med prosjektet er å få flere unge i etableringsfasen til å flytte hjem 
etter endt utdanning. Viktige tiltak det jobbes med i 2010 er blant annet yrkesmesse, 
database over studenter, kom-hjem arrangement, filmprosjekt, radio og hjemmeside. 

 Visit Nordkyn   er et annet viktig samarbeidsprosjekt i regi av Reiselivsforeningen Visit 
Nordkyn og næringsaktørene på Nordkyn. Kommunene har en observatør rolle og 
kan være med å bidra i utviklingsarbeidet. Målet med prosjektet er økt turisme og økt 
lønnsomhet for bedriftene på Nordkyn gjennom profilarbeid, markedsføring og 
kompetanseheving. Viktige fellestiltak de skal arbeide med i 2010 er fullføring av 
profil- og designarbeidet, kurs i opplevelsesproduksjon, produktpakking og salg. 
Prosjektet har også knyttet tettere kontakt med andre destinasjoner som 
Berlevåg/Båtsfjord og Varanger. 

 Marint Verdiskapingsprogram   er et prosjekt som kjøres i regi av Innovasjon Norge og 
Kyst- og Fiskeridepartementet. Lebesby og Gamvik har her en felles arbeidsgruppe 
der Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge også deltar med representanter. 
Prosjektet har som mål å danne nettverk og utviklingstiltak som skal øke lønnsomhet 
og verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringa, gjerne i samarbeid med andre 
næringer. 

 Regionalt samarbeid  , skjer i dag først og fremst med Gamvik kommune, men også i 
Øst-Finnmark Regionråd. Det arbeides med felles strategier for petroleum, reiseliv og 
kompetanse i regi av regionrådet og det pågår flere felles prosjekter med Gamvik 
kommune. Det må i 2010 gjøres en vurdering (forstudie) av hvordan næringsarbeidet 
skal videreføres i Lebesby kommune etter omstillingsperioden er over. Forstudiet bør 
omfatte en vurdering av mulighetene for et nærmere regionalt samarbeid både på 
prosjektnivå og eventuell organisering av felles næringslivsfunksjoner. 
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3.6 Mål og strategiske satsingsområder i 2010

Mål for 2010 

Øke folketallet til 1345 gjennom å bidra til etablering av 10 (netto) nye arbeidsplasser. Sette 
fokus på trivsel og service gjennom oppfølging av prosjektet ”Næringsvennlig kommune” 
(omdømme-bygging). 

Mobilisere næringsdrivende til utviklings- og omstillingsarbeid gjennom direkte bedrift-til-
bedrift-kontakt. Styrke lønnsomhet og utvikling av eksisterende næringsliv ved å 
gjennomføre bedriftsutviklingsprogram. Utvikle studiemuligheter for de som ønsker 
videreutdanning og økt kompetanse gjennom etablering av studiesenter. 

Strategiske satsingsområder:

1. Utviklingsmuligheter og kompetansesatsing
2. Utviklingsprosjekter og økt rekruttering til fiskerinæringa
3. Utviklingsprosjekter og infrastruktur innen reiseliv
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4. Handlingsplan 2010

4.1 Utviklingsmuligheter og kompetansesatsing

Mål om økt lønnsomhet og sysselsetting blant eksisterende næringsaktører i 
kommunen. Mål om økt lønnsomhet, trivsel og utvikling gjennom økt kompetanse.

Tiltak 1: Kartlegge utviklingsmuligheter og kompetansebehov hos eksisterende 
næringsliv i hele kommunen
Mål Bevisstgjøre næringslivet på eget potensial for utvikling. Gi LiV økt 

kunnskap, som skal danne grunnlag for omstillingsarbeidet fremover.
Innhold Gjennomføre en kartlegging gjennom direkte kontakt bedrift-til-bedrift 

som skal avdekke:
q Utviklingspotensial/interesse for ekspansjon
q Kompetansebehov/interesse for deltakelse i

   programmer som SMB, MVP eller Reis & Ryk med mer.
q Flaskehalser, hindringer i forhold til utvikling.

Tidsplan Innen utgangen av februar skal analyse og rapporter være ferdig 
utarbeidet i samarbeid med Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen.

Organisering Prosjekteier LiV-styret
Prosjektansvarlig Prosjektleder LiV
Prosjektledelse Norconsult v/Svein Rune Wian

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000. Tiltaket startet i 
2009, og søkes samfinansiert med IN, Fred O, 
Nordkyn Vindkraft og Gamvik kommune

Tiltak 2: Øke kompetansen til nyetablerere 
Mål Skape et bedre grunnlag for nyetablerere til å lykkes, gjennom 

kompetanseheving i oppstartsfasen.
Innhold Kartlegge eksisterende kompetanse hos nyetablerere ved 

søkertidspunkt. Stille kompetansekrav i forbindelse med 
etablererstipend. Lage og tilby opplæringspakke for nyetablerere i 
samarbeid med lokalt regnskapskontor og revisor. 

Tidsplan Innen utgangen av januar 2010 skal opplæringspakken være laget.
Organisering Prosjekteier LiV - styret 

Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV/ekstern konsulent

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000

Tiltak 3: Øke kompetanse og lønnsomhet i eksisterende næringsliv
Mål  Målet er at 10 bedrifter skal gjennomføre bedriftsutviklingsprogram og 

dermed øke lønnsomhet.
Innhold Gjennomføre bedriftsutviklingsprogram, basert på 

resultater/tilbakemeldinger fra bedrifter i kartleggingsrunden. 
Samarbeide med Gamvik kommune.

Tidsplan Oppstart våren 2010.
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Organisering Prosjekteier LiV - styret 
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV/innleid konsulent

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000. Kan søke 
delfinansiering hos Innovasjon Norge. 

Tiltak 4: Styrekompetanse kurs for LiV–styret og næringslivet i kommunen 
 Mål  Styrke arbeidet med utvikling og omstilling ved at styret øker sin 

kompetanse. Øke styrekompetansen hos næringslivet 
Innhold Gjennomføre styrekompetanse kurs i samarbeid med IN
Tidsplan Styrekurs LiV innen utgangen av januar 2010

Styrekurs næringslivet våren 2010
Organisering Prosjekteier LiV - styret 

Prosjektansvarlig Styreleder Stine Akselsen
Prosjektledelse Prosjektleder Toril Svendsen

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000. Kan søke 
delfinansiering hos Innovasjon Norge.

Tiltak 5: Videreføre arbeidet med  ”næringsvennlig kommune” 
 Mål   Gjøre Lebesby kommune attraktiv for næringsaktører og 

arbeidstakere, og dermed flere etableringer, arbeidsplasser og økt 
rekruttering.

Innhold Følge opp forstudie av prosjektet ”næringsvennlig kommune” med 
forbedringer innen utviklingsavdelingen og øvrige sektorer, avhengig 
av tilbakemeldinger fra næringslivet.

Tidsplan Våren 2010
Organisering Prosjekteier LiV - styret 

Prosjektansvarlig Styreleder Stine Akselsen
Prosjektledelse Rådmann Margoth Fallsen/prosjektleder LiV

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000. Kan søke 
delfinansiering hos Innovasjon Norge. 

Tiltak 6: Etablering av kompetanse-/dokumentasjonssenter for vindkraft i Kjøllefjord
Mål  Etablere kompetansesenter for vindkraft i samarbeid med Finnmark 

Fylkeskommune, forskningsmiljø og vindkraftaktørene
Innhold Gjennomføre en forstudie i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune.

Danne nettverk med forskningsmiljø som er i Kjøllefjord (Universitetet i
Oslo og Cicero) og andre aktører som Zero og Bellona. 

Tidsplan Forstudie ferdig innen utgangen av juni 2010
Organisering Prosjekteier LiV-styret i samarbeid med Lebesby 

formannskap
Prosjektansvarlig Ordfører 
Prosjektledelse Utviklingsleder/innleid konsulent 

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000
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Tiltak 7: Etablering av kontorfellesskap 
Formål  Å skape ny aktivitet og flere kompetansearbeidsplasser gjennom å 

legge til rette for pendlere som ønsker å bo og delvis ha kontorsted i 
Kjøllefjord

Innhold Kartlegge interesse for å ha kontorfellesskap. Dette må skje i 
samarbeid med næringsaktørene som driver utleie av kontorlokaler.

Tidsplan August 2010
Organisering Prosjekteier LiV-styret 

Prosjektansvarlig Styreleder i LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000

Tiltak 8: Lebesby kompetanseforum – Studiesenter/Digforsk
 Mål  Øke trivsel og mulighet til høyere utdanning i kommunen, øke 

kompetansen i næringsliv og befolkning. Øke rekruttering til lokalt 
arbeidsliv.

Innhold  Etablering av Lebesby kompetanseforum bestående av næringsliv 
og kommune, kartlegge og melde inn kompetansebehov, herunder 
også behov for fagopplæring.

 Deltakelse i Øst-Finnmark Kompetanseforum og Studiesenteret.no
 Prosjektering av permanent studiesenter, samlokalisert med 

Kjøllefjord bibliotek og eventuelt en avdeling av Digforsk. 
Tidsplan Alle punktene klare i september 2010, før budsjett 2011 skal vedtas.
Organisering Prosjekteier Lebesby kommunestyre 

Prosjektansvarlig Opplæringsleder
Prosjektledelse Utviklingsleder og prosjektleder LiV 

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 250.000. Prosjektering av 
Studiesenter søkes delvis finansiert over 
kommunens investeringsbudsjett.
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4.2 Utviklingsprosjekter og økt rekruttering til sjømatnæringa

Mål om stabil drift og økning av antall ansatte i fiske, fiskeindustri og oppdrett. Det er 
viktig å mobilisere de ulike aktørene innen fiskeri til å delta i Marint 
Verdiskapingsprogram (MVP) med forstudier, forprosjekt og deretter hovedprosjekt.

Tiltak 1: Forstudie kvoterettigheter og rekruttering
 Mål  Øke antall lokale og tilreisende fiskere, mer råstoff til industrien og flere

sysselsatte.
Innhold Gjennomføre forstudie angående kvoterettigheter i kommunen i dag og

i fremtiden. Legge strategier for videre arbeid med rekruttering. 
Tidsplan Forstudie gjennomføres innen utgangen av mars 2010. 
Organisering Prosjekteier LiV – styret

Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV /Innleid konsulent

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000

Tiltak 2: Øke antall fiskere og fiskebåter i kommunen
 Mål  Sikre og øke antall arbeidsplasser innen fiske og fiskeindustri

Innhold Bidra til at flere blir fiskere og at det investeres i nye fiskefartøy i 
Lebesby kommune. Kartlegge behov for buer og boliger i samarbeid 
med industrien og fiskarlag. 

Tidsplan Forstudie gjennomføres innen utgangen av mars 2010. Arbeidet med 
fartøy og rekruttering pågår kontinuerlig.

Organisering Prosjekteier LiV – styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV /Innleid konsulent

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler budsjettert til fiskerifond 
kr. 200.000 i tilskudd 

Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon
 Mål  Sikre og øke antall arbeidsplasser innen oppdrettssektoren

Innhold Kartleggingsrunden vil avdekke vekstpotensialet til oppdrettsaktørene 
og smoltprodusentene, men tidligere analyse og signaler viser en 
mulig økning på 10-15. Legge til rette for økt produksjon av 
oppdrettsfisk og smoltproduksjon. 

Tidsplan Analyse klar innen utgangen av februar 2010, kontinuerlig jobbing med
ulike saker innen oppdrett. 

Organisering Prosjekteier LiV – styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV /Innleid konsulent

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000 
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Tiltak 4: Øke antall arbeidsplasser innen videreforedling av sjømat
 Mål  Sikre og øke antall arbeidsplasser innen videreforedling av sjømat

Innhold Ha dialog med aktørene og legge til rette for økt videreforedling og 
produktutvikling av sjømat. 

Tidsplan Avholde egne møter med sjømatprodusentene og avklare interesse for
kompetanseheving, nettverksbygging, nye produkter eller markeder. 
Gjøres innen utgangen av februar 2010.

Organisering Prosjekteier LiV – styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV /Innleid konsulent

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000 

Lebesby kommune har i flere år arbeidet for å legge til rette for hjemme- og fremmedflåten, 
ved å anlegge flytekaier, moloer og bidra til å opprettholde Fiskernes Velferd. Kommunen har
som mål å fokusere enda mer på service og tilrettelegging slik at vi sikrer råstoff til industrien.
Dette arbeides det med i Utviklingsavdelingen og Lebesby-Kjøllefjord Havn KF. 
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4.3 Utviklingsprosjekter og infrastruktur innen reiseliv

Målet er å legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen. 

Tiltak 1: Finnkirka
Formål  Gjennom belysning av Finnkirka gjøre stedet mer attraktivt for turister 

og styrke Hurtigrutas tilknytning til Kjøllefjord 
Innhold Bidra til organisering og fullfinansiering av belysningen av Finnkirka 

gjennom å arbeide aktivt i styret i Finnkirka AS Gjennomføre 
forprosjekt/testbelysning vinteren 2009-2010.

Tidsplan Forprosjekt gjennomført innen utgangen av mars 2010. Fullfinasiering 
og tekniske løsninger klar innen juni 2010.

Organisering Prosjekteier Finnkirka AS
Prosjektansvarlig Daglig leder i Finnkirka AS 
Prosjektledelse Innleid prosjektleder. Prosjektleder LiV sitter i 

styret og arbeider med finansiering og drift av 
selskapet.

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000

Tiltak 2: Foldalbruket 
 Mål  Utvikle Foldalbruket som et levende kystkultursenter, slik at det 

etableres trygge økonomiske rammer. 
Innhold Bidra til videreutvikling av Foldalbruket gjennom deltakelse i Marint 

Verdiskapingsprogram. MVP forstudie følges opp i samarbeid med 
styret. Lebesby kommunes representant i styret engasjeres sterkere i 
utviklingen.

Tidsplan Våren 2010
Organisering Prosjekteier Stiftelsen Foldal

Prosjektansvarlig Styreleder Foldal 
Prosjektledelse Daglig leder Foldal i samarbeid med innleid 

konsulent/prosjektleder LiV.
Økonomi Budsjett  Utviklingsmidler kr. 250.000 

Reiseliv er et prioritert område fra kommunens side. Det vil i den nye utviklingsavdelingen bli 
jobbet med infrastrukturtiltak som skilting, kart, turløyper og tilrettelegging for økt turisme. Det
avsettes midler over næringsfond til disse infrastrukturtiltakene. Det er også svært viktig for 
gjestene i kommunen vår at det er et rikt kulturliv, med festivaler og aktiviteter året rundt. 

Visit Nordkyn profilerer de eksotiske fiskevær, og det er derfor helt sentralt at det jobbes på 
tvers av kommunegrenser og kommunale sektorer for at vi skal kunne utvikle området til å bli
en attraksjon i reiselivssammenheng. Det avsettes midler over næringsfond til kommunens 
egenandel i prosjektet Visit Nordkyn.

14



5. Budsjett

Utviklingsmidlene og midlene som settes av på næringsfond skal i størst mulig grad benyttes
i forstudier og forprosjekt, men i noen tilfeller kan det være med på å styrke kapitalbasen til 
ulike hovedprosjekt/utviklingsprosjekter. Fordi kommunen har begrensede midler, er det 
viktig å bruke disse for å kartlegge nye muligheter gjennom forstudier og forprosjekter, da 
kapitalbehovet ofte er minst da. 

Ved gjennomføring av hovedprosjekt/investeringer, bør søkere henvises til Innovasjon Norge
og ordinære banker. Det opprettes en egen arbeidsgruppe bestående av styreleder i LiV, ett 
styremedlem og prosjektleder i LiV som får administrative fullmakter inntil kr. 75.000.

Budsjett 2010 
Innsatsområder:
4.1 Utviklingsmuligheter og kompetansesatsing kr.   650.000
4.2 Tiltak fiskeri og fiskerifond kr.   450.000
4.3 Tiltak reiseliv kr.   350.000

Øvrige budsjetterte tiltak innen reiseliv:
 Visit Nordkyn egenandel kr.   100.000
 Infrastrukturtiltak reiseliv kr.   200.000
 Turistinformasjon kr.   100.000

Konsulenttjenester/øvrige utviklingstiltak kr.   200.000

Påfyll næringsfond kr.   700.000

Prosjektledelse og styret i LiV kr.   600.000
Møte- reiseutgifter, husleie, kontor- adm. utgifter                     kr.   200.000  

Sum                                                                                                   kr. 3.550.000  

Finansiering 2010
Ubrukte midler 2007-2009 kr.    900.000*)
Tilskudd FFK  2010 kr. 2.000.000
Lebesby kommune egenandel 2010                                         kr.    650.000  

Sum                                                                                                   kr. 3.550.000  

*) Denne posten kan bli større avhengig av hvor mange tiltak som blir gjennomført i 2009. 
Når det gjelder kommunens egenandel for 2010 vil den bli finansiert blant annet gjennom 
kraftfond/konsesjonskraft. 

Næringsfond og fiskerifond 2010

Næringsfondet blir fylt opp med kr. 700.000 og fiskerifondet med kr. 200.000 som kan ytes i 
tilskudd. Det vil i tillegg være en utlånsramme på kr. 200.000 som kan lånes ut fra 
fiskerifondet. 
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6. Kritiske suksessfaktorer 
Manglende mobilisering lokalt. Kartleggingen av næringslivets utviklingsmuligheter og 
kompetansebehov er derfor svært viktig for det videre arbeidet i LiV i 2010.

Manglende kapitalbase lokalt, til finansiering av større og tyngre infrastrukturtiltak og 
næringsprosjekter. Vilje til satsing og utvikling, men næringsaktørene er små og har nok med
den daglige drift.

Sentraliseringen i landet forsterkes ytterligere, finanskrisen kan føre til tilbakeslag for flere av 
de store næringsaktørene i kommunen, spesielt fiskerinæringa. Investeringsstopp kan føre til
permitteringer i anleggs- og entreprenørbransjen. Rammebetingelsene for primærnæringene 
kan forverres gjennom internasjonale forhandlinger.

Programmet ”lever sitt eget liv” ved siden av organisasjonen og næringsliv. Skal vi nå målet 
om økt befolkning og flere arbeidsplasser, må alle dra i samme retning, og da er faktorer 
som trivsel, kulturtilbud, bolyst og service viktig å fokusere på i kommunen og i befolkningen. 

Dersom man ikke greier å spisse innsatsen i LiV og konsentrere ressursene inn på noen 
områder, vil det kunne gå ut over resultatene av arbeidet. 

7. Oppfølging, milepæler og informasjon

Det er viktig å fokusere på oppfølging og fremdrift. Prosjektleder skal rapportere jevnlig til 
styret hvordan arbeidet går i forhold til oppsatt fremdriftsplan og mål. Kommunestyret skal 
orienteres i møte i juni og desember.

Fremdriftsplan med milepæler for arbeidet i 2010 legges frem for styret i LiV. En milepæl er 
et delmål i prosjektet/programmet, og det skal være med å sikre kontroll med fremdrift og 
resultatutvikling. 

Strategi og handlingsplan for LiV 2010 sendes ut til næringsforeninger som Fiskarlag, 
Bondelag, Handelsstanden, Visit Nordkyn og bygdelag, samt sentrale aktører i kommunen. 

Informasjon om arbeidet som foregår og resultater som oppnås legges ut på kommunens 
hjemmeside, samt artikler i På Norsktoppen og Menighetsbladet. Det er fortsatt viktig å 
presentere kommunen på en positiv måte overfor innbyggerne, tilreisende og nye innbyggere
både gjennom egne kanaler, folkemøter og gjennom media. 
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