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STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2010 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U01   

Arkivsaksnr.: 09/1419   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 23/10 Styret for nyskaping og omstilling 06.09.2010  
 

Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar statusrapport for arbeidet med utvikling og 
omstilling til orientering.  

2. Styret drøfter prioritering av tiltakene. 
 

 

Dokumenter: 

Strategi og handlingsplan for LiV 2010  

Strategi og handlingsplan for LiV 2010 Statusrapport    

 

Faktaopplysning: 

Vedlagte statusrapport viser hvor langt prosjektleder og utviklingsleder er kommet med de 
ulike tiltakene, og hvor vi ikke er kommet i gang enda. Enkelte tiltak er tidligere utsatt frem til 
høsten, og det må nå drøftes hvordan de skal gjennomføres og om de skal gjennomføres.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen konsekvenser. 

 

Vurdering: 

Selv om vi har spisset planen og kuttet en del, er vi fortsatt på etterskudd med enkelte tiltak. 
Dette skyldes at noen av tiltakene og prosjektene tar mer tid enn beregnet, som for eks 
Finnkirka, og arbeidet med tilrettelegging for utvidelse av smoltproduksjonen. Vi har også 
enkeltsaker innenfor våre satsingsområder (reiseliv og fiskeri spesielt), hvor det er viktig å 
bruke tid sammen med næringsaktørene for å finne gode løsninger. 
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KOMPETANSESENTER FOR VINDKRAFT 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: U02   

Arkivsaksnr.: 09/1579   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 24/10 Styret for nyskaping og omstilling 06.09.2010  
 

Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med å 
utrede etablering av vindkraftsenter i Lebesby kommune. 

2. Kostnadene i forbindelse med utredning dekkes med inntil kr. 125.000 over kap. 
1.4060.1270.325 i henhold til ramme avsatt i LiV-planen. 

Prosjektadministrasjonen/utviklingsavdelingen får ansvar for den praktiske gjennomføringen 
av utredningen, og legger resultatet fra utredningsarbeidet fram for LiV-styret. 

 

Dokumenter: 

Strategi- og handlingsplanen 2010 til LiV – Lebesby i Vekst. 

 

Faktaopplysning: 

Dette er en orientering om status for arbeidet med å utrede mulighetene for å etablere et  
kompetansesenter for vindkraft i Kjøllefjord. I handlingsplanen for LiV, kapittel 4.1 
Utviklingsmuligheter og kompetansesatsing, tiltak 6, heter det følgende: 

 

Tiltak 6: Etablering av kompetanse-/dokumentasjonss enter 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 

Prosjekteier LiV-styret i samarbeid med Lebesby 
formannskap 

Prosjektansvarlig Ordfører  

Organisering 

Prosjektledelse Utviklingsleder/innleid konsulent  

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000 

 

Prosjektadministrasjonen/utviklingsavdelingen har i samarbeid med EnergiCampus Nord i 
Hammerfest, samt Hammerfest kommune, jobbet fram en søknad om midler til et forprosjekt 
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som blant annet skal utrede behovet for et kompetansesenter for vindkraft, samt mulighetene 
for å etablere et slikt senter i Lebesby kommune. 

 

Arbeidet med søknaden har tatt mye ressurser siden starten av året. I tillegg til arbeidsinnsats 
lagt ned i forberedelse av søknad, har det også vært gjennomført møter med forskningsmiljø i 
Oslo, arbeidsmøter i Hammerfest, Kjøllefjord og Vadsø, møter med fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge. 

 

Søknaden ligger nå til behandling hos VRI Finnmark. Dersom søknaden avslås, vil den sendes 
til fylkeskommunen for behandling der. 

 

Budsjettet ligger for Lebesby kommunes del på 125 000. De totale kostnadene for 
forprosjektet er stipulert til 600 000,-. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Tiltaket har ingen konsekvenser for miljøet. 

 

Vurdering: 

Arbeidet er i henhold til tiltak i LiV-planen, og vi ber derfor om styrets aksept for å bruke 
avsatte midler til det videre arbeidet. 

 


