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KARTLEGGING I NÆRINGSLIVET ANG UTVIKLINGSMULIGHETER OG 
NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U00 &32 

Arkivsaksnr.: 09/1034

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 27/09 Styret for nyskaping og omstilling 10.09.2009 
PS 1/10 Styret for nyskaping og omstilling 26.02.2010 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - tar rapporten etter kartleggingsarbeidet i næringslivet 

til orientering.
2. Styret i LiV ber administrasjonen følge opp resultatene i form av en handlingsplan som 

drøftes i styret i senere møte.

Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 10.09.2009 sak 27/09

Behandling:
Som innstilling.

***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV ber administrasjonen jobbe videre med kartleggingen av næringslivet i 

kommunen. Kartleggingen skal innholde forstudie av ”næringsvennlig kommune” og 
”SMB Utvikling” samt kartlegging i henhold til avtale mellom Fred Olsen og Nordkyn 
Vindkraft. 

2. Kostnadene med kartleggingen belastes utviklingsmidlene (ref handlingsplanen) men 
det søkes samfinansiering med Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune, Gamvik 
kommune, Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen.

3. Kartleggingen starter med medlemsbedriftene i Nordkyn Vindkraft, og fortsetter med 
øvrig næringsliv i hele kommunen.

Dokumenter:
Rapport med analyseresultater datert 16.02.2010

Faktaopplysning:
I handlingsplanen til LiV i 2009 var tiltak nr 1 å kartlegge utviklingsmuligheter og 
kompetansebehov hos eksisterende næringsliv. Arbeidet med denne kartleggingen kom i gang 
etter en avtale mellom Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen Renewebles angående næringslivets 
interesse og muligheter til å delta i større utbyggingsprosjekter, som ble inngått i mai 2009. 
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Prosjektleder næring har deltatt i styremøter i Nordkyn Vindkraft og det ble enighet om å 
kjøre en større kartlegging bestående av 3 forstudier:

1. Næringslivets vekstpotensial og satsingsmuligheter
2. Deltakelse i større utbyggingsprosjekter og kartlegging av bedriftenes tilbudsspekter og 

tilgjengelig infrastruktur i kommunene
3. Offentlig service – næringsvennlig kommune

Kartleggingen har vært gjennomført med intervju av hver bedrift gjennomført av NorConsult 
v/Svein Rune Wian i perioden nov 2009 – jan 2010. Prosjektet har følgende budsjett og 
finansiering:

Kostnader med prosjektet:

Forberedende arbeid (innledende møter/telefonmøter, utarbeidelse av 
kartleggingsskjema):
1.   Forberedende arbeider Norconsult  1) kr.  11 250 
2.   Forberedende arbeider + reise Fred Olsen v/Bjørn Blix kr.  10 000 
3.   Forberedende arbeider Lebesby kommune, møter internt og
      med Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen (2 stk x 20 t x kr. 350) kr.   14 000
4.   Forberedende arbeider Nordkyn Vindkraft (styret) styremøter 
      og medlemsmøte (5 stk x 8 t x kr. 350) kr.   14 000

Kartleggingsarbeidet; 1)

5.   Kompetansematrise og utstyrsliste for NV kr.   15 750 
6.   Kompetansematrise og utstyrsliste øvrige bedrifter (41) kr.   48 000 
7.   Oppgavespekter for NVs medlemsbedrifter kr.   23 250 
8.   Oppgavespekter for øvrige bedrifter (35) kr.   41 000 
9.   Beskrivelse av infrastruktur kr.   30 000 
10. Offentlig service, behov og standard (60) kr.   36 250 

Analysearbeidet;
11. Eventuell revisjon og evaluering underveis i kartleggings-
      arbeidet (5 stk x 3 t x kr. 350) + konsulent 1) kr.   10 000*) 
12. Analyse og rapportskriving Norconsult 1) kr.   45 000 
13. Analyse, møtevirksomhet Fred Olsen, Lebesby/Gamvik 
      kommune, Nordkyn Vindraft (6 stk x 10 timer x kr. 350) kr.   21 000
14. Gap – analyse, forslag til videre tiltak, samarbeid mellom 
      Norconsult, Fred Olsen, Nordkyn Vindkraft, Lebesby/Gamvik
      kommune (6 stk 15 timer x kr. 350), reiseutgifter Fred Olsen/
      møteutgifter) 1) kr.   40 000*) 

15. Etterarbeid/gjennomgang i Lebesby kommune i forhold til 
      resultatene av rapporten (Næringsvennlig kommune)og 
      aktuelle tiltak innen omstillingsarbeidet og den generelle 
      tilretteleggingen (8 stk x min 10 timer x kr. 350,-) kr.   30     000  *)  

Sum  (Alle beløp er eks. mva)  kr.  389 500 
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1) Dette er poster som medfører utbetalinger til konsulent, reiseutgifter, møteutgifter m.m. Øvrige poster er 
bedrifters, foreningens og kommunenes arbeid/reiseutgifter i forbindelse med arbeidet. 

*) Her er det vanskelig å vurdere nøyaktig hvor mye tid som vil medgå, da vi kan være nødt til å justere kursen 
underveis. Etterarbeidet vil også avhenge av hvordan svarene er, hvor mye vi kan hente ut konkret osv.  

Finansiering:

Innovasjon Norge kr.  175 000 
Nordkyn Vindkraft, kontanter kr.    30 000 
Fred Olsen, reiser/timer kr.    30 000 
Fred Olsen, kontanter kr.    20 000 
Gamvik kommune kr.    10 000 
Lebesby kommune kr.    55 500 
Arbeidsinnsats Nordkyn Vindkraft, Lebesby/Gamvik kommuner kr.    69     000   

Sum       kr. 389 500 

Konsekvenser for miljøet:
Arbeidet har ingen konsekvenser for miljøet.

Vurdering:
Dette har vært et spennende prosjekt, og vedlagte analyserapport gir mange interessante 
tilbakemeldinger. Noen svært klare anbefalinger angående prioriteringer, mens andre spørsmål 
gir mange forskjellige svar og ”sprikende interesser”. Det har vært nødvendig å engasjere 
ekstern hjelp til gjennomføringen av kartleggingsarbeidet. Samtidig er det svært positivt at 
kunnskapen blir ”igjen i bygda” for gjennomføring av fremtidige tiltak. Utviklingsleder Hege 
Johansen og prosjektleder Toril Svendsen har deltatt aktivt i forarbeidet og vil få mulighet til å 
gjøre grundigere analyser av svarene etter hvert.

Utviklingsavdelingen kommer i samarbeid med LiV styret og ledergruppen i kommunen til å 
arbeide videre med resultatene etter undersøkelsen. Kartleggingsresultatene blir et viktig 
grunnlag for å arbeide videre med konkrete tiltak i handlingsplanen til LiV, hvor noen av 
tiltakene er klare samarbeidstiltak med Gamvik kommune, spesielt innen kompetanseheving. 
Resultatene er også viktige innspill til hva utviklingsavdelingen skal rette fokus mot i 
fremtiden. Utfordringen blir å prioritere tiltak, og gi ut god informasjon i ettertid om dette til 
næringslivet.
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STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2010 STATUS

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 
PS 2/10 Styret for nyskaping og omstilling 26.02.2010 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - tar statusrapport for arbeidet med utvikling og 

omstilling til orientering. 

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

Behandling:
Som innstilling.

***Enstemmig.

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.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.12.2009 sak 148/09

Behandling:

Vedtak:
1. Lebesby Kommunestyret vedtar strategi- og handlingsplan for 2010 for utviklings- og 

omstillingsprosjektet LiV – Lebesby i Vekst.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.12.2009 sak 61/09
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Behandling:
Toril Svendsen fratrådte som inhabil.

Forslag fra Ordføreren: 
Endring pkt. 3.3. 2. kulepunkt

- økning i folketallet til 1360.

Votering: 9 stemte for, og 7 stemte mot.

***Forslaget ble vedtatt.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar strategi- og handlingsplan for 2010 for utviklings- og 
omstillingsprosjektet LiV - Lebesby i Vekst.

Endring pkt. 3.3. 2. kulepunkt

- økning i folketallet til 1360.

Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 10.12.2009 sak 33/09

Behandling:
Som innstilling.

***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar strategi- og handlingsplan for 2010 for utviklings- og 
omstillingsprosjektet LiV - Lebesby i Vekst.

Dokumenter:
Strategi og handlingsplan for LiV 2010 – status pr 18.02.2010.

Strategi og handlingsplanen for LiV 2010 vedtatt i KS des 2009.

Faktaopplysning:
Handlingsplanen for LiV 2010 ble vedtatt i kommunestyret i desember 2009. Mange av 
tiltakene er vi godt i gang med, andre må bli skjøvet noe ut i tid. Vedlagt ligger statusrapport 
for handlingsplanen pr februar, og styret bes godkjenne forslag til utsettelse av enkelte tiltak.

Konsekvenser for miljøet:
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Saken har ingen konsekvenser for det ytre miljøet.

Vurdering:
Handlingsplanen for LiV 2010 er noe spisset i forhold til tidligere handlingsplaner. Dette gjør 
arbeidet mer oversiktelig og vi har en større mulighet til å følge opp alle tiltakene som 
planlagt. Det viser seg imidlertid å være en overvekt av prosjekter og tiltak som skal 
gjennomføres i løpet av våren, så noen av disse må utsettes.
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STATUS I FISKERMANNTALL, FLÅTESTRUKTUR OG RETTIGHETER FOR 
FISKEFLÅTEN I LEBESBY KOMMUNE

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U40  

Arkivsaksnr.: 10/190

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 3/10 Styret for nyskaping og omstilling 26.02.2010 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar statusrapport vedr fiskermanntall, flåtestruktur og 

rettigheter for fiskeflåten i Lebesby kommune til orientering.
2. Styret i LiV ber Lebesby Formannskap delta i en felles strategisamling for å planlegge 

tiltak for å øke antall fiskere og fiskeflåte i kommunen. 

Dokumenter:
Statusrapport utarbeidet av Tomas Sagen datert 18.01.2010

Faktaopplysning:
Vedlagte statusrapport viser hvordan utviklingen har vært innen fiskeflåte, antall fiskere og 
rettigheter i Lebesby kommune fra 1980-tallet og frem til i dag. Det blir også gjort 
sammenligninger med andre kommuner i Øst-Finnmark. Statusrapporten er et viktig tiltak i 
handlingsplanen til LiV 2010 (tiltak 4.2.1) og skal danne grunnlag for å arbeid videre med 
strategier for å øke antall fiskere og skaffe mer råstoff. 

Konsekvenser for miljøet:
Ingen konsekvenser for det ytre miljø.

Vurdering:
Det er viktig å sette fokus på utfordringene vi har med rekruttering til fiskeryrket, og behovet 
for kapital som vil komme etter hvert som etablerte fiskere/rederi skal selge. Dette er et 
innspill i debatten, med anbefalinger om å bygge fondskapital for fremtidige prosjekter og gå i 
tidlig dialog med aktørene i næringa. Dette er også et tema som det er viktig å drøfte i 
Formannskapet og etter hvert i Kommunestyret.
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