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Innstilling: 

Lebesby kommune har følgende innspill til høringsdokumentet Fremtidens Finnmark RUP 
2014-2023: 

 

Lebesby kommune understøtter og erfarer selv de tre hovedutfordringene som beskrives i 
høringsdokumentet: 

 Hvordan kan Finnmark skape et robust næringsliv? 
 Hvordan kan Finnmark sikre stabil og kompetent arbeidskraft? 
 Hvordan kan Finnmark utvikle langsiktig og helhetlig planlegging? 

 

Lebesby kommune ønsker å gi sin tilslutning til strategiske grep som er satt opp i RUP’en og 
ønskede resultater. I tillegg vil vi å understreke følgende momenter:   

 

Robust næringsliv 
Finnmark fylke består av et svært variert næringsliv, fra den minste aktør til store konsern. 
Felles for de fleste er behovet for tilrettelegging av infrastruktur, som: 

- Gode, trygge og vinteråpne veiforbindelser slik at varer kommer raskt til markedene 
året rundt. Skredsikring er en viktig faktor for å trygge veistrekningene.  

- Utbygging av fiber og enda bedre mobildekning i fylket for å kunne ta i bruk 
dataverktøy i produksjonen av varer og tjenester.  

- Fortsatt utbygging av havneinfrastruktur, som skjerming av havneområder og utdyping 
for større kystfartøy og fraktebåter. 

- Fortgang i utbygging av sentralnettet østover, slik at økt næringsvirksomhet sikres 
stabil strømforsyning og det legges til rette for mer utbygging av fornybar energi 

- Sikre at viktig samferdselsstruktur og gode kollektivtilbud opprettholdes, som gode 
buss- og fergeforbindelser, kortbanenettet og Hurtigrutens daglige anløp. 

 

Et eksempel fra Lebesby:  

Smoltanleggene i Laksefjorden gjør store investeringer og tilfører kommunen og 
samfunnet viktige arbeidsplasser og produkter. Disse er helt avhengig av å kunne 
frakte varer inn og ut på veier som har god standard, samt ha en stabil datatilkobling 
og mobildekning for å kunne drive en effektiv og sikker produksjon.  
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Tilførsel av nok utviklingsmidler til Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune og 
kommunale næringsfond er svært viktig for å kunne støtte utviklingsprosjekter og 
kompetansetiltak i næringslivet blant små og store aktører. Tilskudd til kommunene for 
tilrettelegging av nye næringsarealer er et av flere tiltak.  

 

Et eksempel hvor Nordkyn også er svært aktiv: 

Økt offentlig støtte til nye samarbeidsmodeller innen reiselivet i Finnmark kan gi en 
mer robust og fremtidsrettet næring.  

 

Stabil og kompetent arbeidskraft 

Det er i dag en generell mangel på kompetent arbeidskraft både i distriktene og i byene i 
Finnmark. Det gjelder både fagarbeidere og personer med høyere utdanning. Lebesby 
kommune har siden oppstarten vært en stor tilhenger av LOSA-modellen innen videregående 
skole. Dette utdanningstilbudet sørger for at elevene velger yrkesfag hvor de får en tett dialog 
og god praksis i lokalt nærings- og arbeidsliv. I tillegg kan de bli boende hjemme lengre.  

 

Lebesby kommune ønsker derfor at LOSA-modellen skal beholdes og videreutvikles. 
Dette er en svært viktig rekrutteringsarena hvor lokal ungdom får en god praksis og 
tettere dialog med lokalt nærings- og arbeidsliv. LOSA er et godt eksempel på hvordan 
man starter er utdanningsløp som er mer næringstilpasset. 

  

Studiesentrene bør utbygges videre som gode opplæringsarenaer. Samarbeid mellom flere 
kommuner er viktig for å tilby relevant utdanning og videreutdanning for å sikre kompetent 
personell både til næringsliv og det offentlige.  

 

Langsiktig og helhetlig planlegging 

En helhetlig og langsiktig planlegging fra det offentlige krever store ressurser, og kan i 
perioder by på store utfordringer. Mange kommuner henger etter med viktig samfunns- og 
arealplanlegging og dette området må få økt prioritet fremover. Dette etterspørres ofte også 
hos næringslivet som er avhengig av at det offentlige legger til rette i form av plan- og 
utviklingsarbeid.   

 

Fylkeskommunens rolle som rådgiver og forvaltningsorgan er helt sentralt i 
kommunenes videre arbeid med areal- og samfunnsplanlegging. Fortsatt satsing på 
tilbud om plankonferanser, kompetansegivende kurs og god dialog med kommunene er 
viktig for den videre samfunnsutviklingen.   

 

Tilrettelegging for økt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen innen 
kompetanseutvikling, rådgivning og praktisk planlegging. Kommunene må også ta 
initiativ til en tettere dialog med fylkeskommunen slik at det oppnås bedre samkjøring 
mellom lokale næringsprosjekter, transportinfrastruktur og kompetansetiltak.  
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Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det nye regionale utviklingsprogrammet (RUP) er fylkets felles verktøy for næringsutvikling 
og invasjon i Finnmark. Fremtidens Finnmark handler om det store bildet. Den nye RUP’en er 
et forsøk på å se de ulike næringene under ett. RUP’en inneholder nye ideer om hvordan 
kommunene og lokalsamfunn kan styrkes. Innsatsen som i dag er rettet inn mot energi, 
mineraler, reiseliv, kultur, sjømat, landbruk og reindrift vil bli videreført gjennom RUP’en.  

 

Følgende langsiktige mål for Finnmark er satt i RUP’en:  

- Grensefylket Finnmark er en premissgiver for industri- og næringsutvikling i nord 
- Finnmark har flere verdensledende næringsklynger og kompetansemiljøer 
- Finnmark er en konkurransedyktig region som preges av næringsmangfold og 

vekstbedrifter 
- Finnmark har robuste og handlekraftige kommuner som er attraktive for befolkningen 

og næringslivet.  
 

Finnmark må gå løs på tre hovedutfordringer i kommende periode (2014-2023): 

 

 Hvordan kan Finnmark skape et robust næringsliv? 
 Hvordan kan Finnmark sikre stabil og kompetent arbeidskraft? 
 Hvordan kan Finnmark utvikle langsiktig og helhetlig planlegging? 

 

Hvordan Finnmark kan skape et robust næringsliv er oppsummert slik i RUP’en: 
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Hvordan Finnmark kan sikre stabil og kompetent arbeidskraft:  

 

 

 

Hvordan Finnmark kan sikre stabil og kompetent arbeidskraft: 

 

 

Lebesby kommune har følgende innspill til høringsdokumentet Fremtidens Finnmark RUP 
2014-2023: 

 

Lebesby kommune understøtter og erfarer selv de tre hovedutfordringene som beskrives i 
høringsdokumentet:  

 Hvordan kan Finnmark skape et robust næringsliv? 
 Hvordan kan Finnmark sikre stabil og kompetent arbeidskraft? 
 Hvordan kan Finnmark utvikle langsiktig og helhetlig planlegging? 

 

Lebesby kommune ønsker å gi sin tilslutning til strategiske grep som er satt opp i RUP’en og 
ønskede resultater. I tillegg vil vi å understreke følgende momenter:   
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Robust næringsliv 
Finnmark fylke består av et svært variert næringsliv, fra den minste aktør til store konsern. 
Felles for de fleste er behovet for tilrettelegging av infrastruktur, som: 

- Gode, trygge og vinteråpne veiforbindelser slik at varer kommer raskt til markedene 
året rundt. Skredsikring er en viktig faktor for å trygge veistrekningene.  

- Utbygging av fiber og enda bedre mobildekning for å kunne ta i bruk dataverktøy i 
produksjonen.  

- Utbygging av havneinfrastruktur, som skjerming av havneområder og utdyping for 
større kystfartøy og fraktebåter. 

- Sikre at viktig samferdselsstruktur opprettholdes, som kortbanenettet, gode 
fergeforbindelser og Hurtigrutens daglige anløp. 

 

Et eksempel fra Lebesby:  

Smoltanleggene i Laksefjorden gjør store investeringer og er helt avhengig av å kunne 
frakte varer inn og ut på veier som har god standard, samt ha en stabil datatilkobling 
og mobildekning for å kunne drive en effektiv og sikker produksjon.  

 

Tilførsel av nok utviklingsmidler til Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune og 
kommunale næringsfond er svært viktig for å kunne støtte utviklingsprosjekter og 
kompetansetiltak i næringslivet både blant små og store aktører. Tilskudd til kommunene for 
tilrettelegging av nye næringsarealer er et av flere tiltak.  

 

Et eksempel hvor Nordkyn også er svært aktiv: 

Økt offentlig støtte til nye samarbeidsmodeller innen reiselivet i Finnmark kan gi en 
mer robust næring i fremtiden.  

 

Stabil og kompetent arbeidskraft 

Det er i dag en generell mangel på kompetent arbeidskraft både i distriktene og i byene i 
Finnmark. Det gjelder både fagarbeidere og personer med høyere utdanning. Lebesby 
kommune har siden oppstarten vært en stor tilhenger av LOSA-modellen innen videregående 
skole. Dette utdanningstilbudet sørger for at elevene velger yrkesfag hvor de får en tett dialog 
og god praksis i lokalt nærings- og arbeidsliv. I tillegg kan de bli boende hjemme fortsatt.  

 

Lebesby kommune ønsker derfor at LOSA-modellen skal beholdes og videreutvikles. 
Dette er en svært viktig rekrutteringsarena hvor lokal ungdom får en god praksis og 
tettere dialog med lokalt nærings- og arbeidsliv. LOSA er et godt eksempel på hvordan 
man starter er utdanningsløp som er mer næringstilpasset. 

  

Studiesentrene bør utbygges videre som gode opplæringsarenaer. Samarbeid mellom flere 
kommuner er viktig for å tilby relevant utdanning og videreutdanning for å sikre kompetent 
personell både til næringsliv og det offentlige.  
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Langsiktig og helhetlig planlegging 

En helhetlig og langsiktig planlegging fra det offentlige krever store ressurser, og kan i 
perioder by på store utfordringer. Mange kommuner henger etter med viktig samfunns- og 
arealplanlegging og dette området må få økt prioritet fremover. Dette etterspørres ofte også 
hos næringslivet som er avhengig av at det offentlige legger til rette i form av plan- og 
utviklingsarbeid.   

 

Fylkeskommunens rolle som rådgiver og forvaltningsorgan er helt sentralt i 
kommunenes videre arbeid med areal- og samfunnsplanlegging. Fortsatt satsing på 
tilbud om plankonferanser, kompetansegivende kurs og god dialog med kommunene er 
viktig for den videre samfunnsutviklingen.   

 

Tilrettelegging for økt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen innen 
kompetanseutvikling, rådgivning og praktisk planlegging. Kommunene må også ta 
initiativ til en tettere dialog med fylkeskommunen slik at det oppnås bedre samkjøring 
mellom lokale næringsprosjekter, transportinfrastruktur og kompetansetiltak.  

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen konsekvenser for miljøet.  

 

Vurdering: 
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