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Forord 

Omstillingsarbeidet i Lebesby kommune er spennende og veldig viktig. Kommunen 
vår er i utvikling, det dukker stadig opp muligheter, og vi må være beredt til å gripe 
disse mulighetene. 

Utfordringen er at vi må få alle med oss. Vi må alle dra i samme retning og bidra til 
utvikling på våre arenaer. Vi skal alle være med på dette arbeidet. Hele 
lokalsamfunnet vårt, samt kommune administrasjonen er i omstilling, ikke bare 
næringslivet. Det er viktig med et helhetlig perspektiv. Dette innebærer at vi må 
arbeide både kortsiktig og langsiktig. 

Kommunen ønsker å satse på nyetableringer, samtidig som vi ønsker en utvikling av 
eksisterende bedrifter i Lebesby kommune. I styret må vi stadig ta beslutninger, selv 
om vi ikke er sikre på at det er rette beslutning som vedtas. Vi tar ofte sjanser, men vi
vet at uten beslutninger blir det heller ikke fremdrift i de ulike prosjektene. Vi 
reflekterer stadig over formålet med omstillingsarbeidet, nemlig lønnsomme 
arbeidsplasser og økt verdiskapning, samt effekten av prosjektene og effekten for 
lokalsamfunnet og bedriftene.

For å kunne utvikle oss som kommune er det viktig med bolyst! Vi må sette fokus på
de ulike bygdene som arena for arbeid, bosted og fritid. Vi må klare å fokusere på 
hva som gjør at folk blir boende, at unge skal ønske å returnere etter endt utdannelse
og at nye flytter til - Kort sagt: Hva som gjør at folk trives! Dette arbeidet må 
prioriteres av kommunen, næringslivet og lokalsamfunnet for at vi skal kunne lykkes i 
vårt arbeid med omstilling.

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 handlingsplan for 2009. 

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.

I samme periode som utviklings- og omstillingsarbeidet pågår, er kommunene 
Lebesby og Gamvik innvilget midler av Kommunal- og regionaldepartementets 
småsamfunnsprogram til et pilotprosjekt kalt ”Ungdomssatsing Nordkyn”. Det retter 
seg spesielt mot aldersgruppen 16-30 år, og vil være et viktig satsingsområde for å 
oppnå målene om økt befolkning, økt trivsel og flere interessante arbeidsplasser.

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
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 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.

2.3 Styringsgruppa/styret for omstillingsprogrammet

Styringsgruppa 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 – 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 – rektor på Lebesby skole 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. Næringskonsulent 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. Det planlegges å avholde 4
møter 1. halvår 2009 og 4 møter i 2. halvår. 
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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, 
næringsetaten og øvrige etater i kommunen er en forutsetning for å lykkes i å nå 
målene. 

3. Mål og strategier

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 både 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.

3.1 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.
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3.2 Strategier og resultatmål innen utgangen av 2010

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 øvrig næringsadministrasjon, den politiske og 
administrative ledelsen i kommunen, samt kommunale sektorer der det er naturlig. 
Omstillingsprosjektet skal være ”det lille ekstra” som bidrar til positiv næringsutvikling 
innen de områder som er kritiske eller har størst potensial for Lebesby kommune. 

Omstillingsprosjektet har følgende strategiske satsingsområder;
1. Utviklingsmuligheter og kompetanse
2. Fiskerinæringa 
3. Jordbruk
4. Reiseliv
5. Kompetansearbeidsplasser (offentlige/private)

Resultatmålet innen utgangen av 2010;
q LiV skal bidra til en netto tilvekst på 20 årsverk innen de strategiske 

   satsingsområdene. 
q Synergieffekt av dette vil bidra til at det etableres 5 årsverk innen 

   service og kulturnæring.
q Økning i folketallet til 1360

3.3 Hva ønsker vi å oppnå i 2009

Mål for 2009 

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

Mobilisere næringsdrivende til utviklings- og omstillingsarbeid gjennom direkte 
bedrift-til-bedrift-kontakt. Kartlegge kompetansebehov og avklare interessen for 
deltakelse i Reis & Ryk, SMB utvikling eller MVP (Marint Verdiskapingsprogram).
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4. Handlingsplan 2009

4.1 Utviklingsarbeidet

Arbeidet i 2007 og 2008 har i hovedsak dreid seg om organisering av arbeidet, 
nettverksbygging, saksbehandling av søknader, samt få fullført noen av prosjektene 
man var i gang med sammen med lokalt næringsliv og i egen regi. 

Mobiliseringsarbeidet kom man derfor ikke godt nok i gang med. I 2009 vil styret i LiV
og prosjektleder har fokus på å kartlegge eksisterende næringsliv i forhold til 
utviklingsmuligheter og kompetansebehov. Det må legges vekt på arbeidet med nye 
forstudier og forprosjekter. For å lykkes i å nå målet er det avgjørende at flest mulig 
prosjekter startes i regi av næringsaktørene i kommunen. En kartleggingsrunde er 
viktig for å avdekke interessen og fremtidsplanene til aktørene, noe som igjen vil 
danne grunnlag for våre strategier og tiltak fremover.

Tilbakemeldingene fra mange små næringsaktører er at de mangler en administrativ 
ressurs som kan hjelpe dem å kartlegge muligheter, få frem søknader og skaffe 
finansiering. Det er sentralt å finne løsninger på disse utfordringene, enten ved hjelp 
av frikjøp av egne folk, innleie av konsulenter eller gjennom engasjement fra 
næringsetaten i kommunen. 

4.2 Utviklingsmuligheter og kompetanse

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 hos eksisterende næringsliv i hele 
kommunen
Formål  Avdekke utviklingspotensial hos eksisterende næringsliv, og 

avklare interessen for ekspansjon. Dette skal danne grunnlag for
videre strategisk arbeid hos LiV. 

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

Organisering Prosjekteier LiV-styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV/Innleid ekstern

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler Kr. 100.000 
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Tiltak 2: Øke kompetansen i næringslivet 
Formål  Bedre resultat og utviklingsmuligheter for lokalt næringsliv

Innhold Gjennomføre kurs for næringslivet på bakgrunn av tiltak 1, 
kartlegging av kompetansebehov

Organisering Prosjekteier LiV - styret 
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV/ekstern konsulent

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000

Tiltak 3: Utvikle nye produkter og prosjekter i næringslivet, legge til rette med 
kommunal infrastruktur
Formål  Bidra til å få frem nye forstudier og forprosjekter gjennom bidrag 

fra kommunalt næringsfond. Legge til rette for økt 
næringsutvikling gjennom kommunal infrastruktur

Innhold Saksbehandle søknader til næringsfondet.
Organisering Prosjekteier LiV - styret 

Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Næringsadministrasjon

Økonomi Budsjett Næringsfond kr. 300.000

Tiltak 4: Bedriftsnettverk/utviklingsgruppe i Laksefjorden
Formål  Opprette en selvstendig arbeidsgruppe som skal jobbe for økt 

næringsutvikling og bolyst i området 
Innhold Kartlegge behovet og interessen for et eget nettverk mellom 

aktørene i Laksefjorden. 
Organisering Prosjekteier LiV – styret (drar i gang)

Prosjektansvarlig Styreleder Stine Akselsen 
Prosjektledelse Prosjekteder Toril 

Svendsen/kulturetaten/bygdelag/
ungdomsprosjekt?

Økonomi Budsjett Ordinært budsjett 

Tiltak 5: Styrekompetanse kurs for LiV – styret og næringslivet i kommunen
Formål  Styrke arbeidet med utvikling og omstilling ved at styret øker sin 

kompetanse. Øke styrekompetansen hos næringslivet 
Innhold Gjennom styrekompetanse kurs i samarbeid med IN
Organisering Prosjekteier LiV - styret 

Prosjektansvarlig Styreleder Stine Akselsen
Prosjektledelse Prosjektleder Toril Svendsen

Økonomi Budsjett Ordinært budsjett
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Tiltak 6: Gjennomføre forstudie av prosjekt ”næringsvennlig kommune” 
Formål  Avdekke om kommunens tjenester er tilpasset næringsaktører

Innhold Gjennomføre forstudie av prosjektet ”næringsvennlig kommune” i
regi av IN eventuelt en enklere spørreundersøkelse blant 
næringsaktørene i kommunen 

Organisering Prosjekteier LiV - styret 
Prosjektansvarlig Styreleder Stine Akselsen
Prosjektledelse Rådmann Margoth Fallsen

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000

Tiltak 7: Samarbeid med prosjektet Ungdomssatsing Nordkyn
Formål  Øke trivsel, skape flere varierte arbeidsplasser og legge til rette 

for at ungdom skal flytte hjem etter endt utdanning.
Innhold Deltakelse i styringsgruppa. Arbeide aktivt for å skape flere 

varierte arbeidsplasser, delta på yrkesmessa.
Organisering Prosjekteier Lebesby og Gamvik kommuner 

Prosjektansvarlig Prosjektleder Toril Svendsen
Prosjektledelse Prosjektleder Lill Astrid Røvik

Økonomi Budsjett Ordinær budsjett

4.3 Fiskeri

Mål om stabil drift og økning av antall ansatte i fiske og fiskeindustri. 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: Skaffe mer råstoff til kommunen
Formål  Legge til rette for linefiskere ved å bidra til etablering av 

egnesentral, samarbeid med Aker om tilrettelegging med buer, 
boliger mv 

Innhold Ta initiativ til etablering av egnesentral ved å arrangere studietur 
til Båtsfjord og samarbeide med Aker og lineflåten om å finne en 
modell som passer i Kjøllefjord. Kjøre en kartlegging av behov 
for buer og boenheter for fiskere/egnere i samarbeid med Aker

Organisering Prosjekteier Nytt lokalt selskap, må avklares i møte 
med Aker, LiV og Striptind.

Prosjektansvarlig Prosjektleder i forstudiefasen
Prosjektledelse Innleid ”konsulent” – Striptind? 

Økonomi Budsjett Forstudie kr. 25.000 (MVP). Etablerings- 
kostnader i tillegg til MVP? Kr 50.000
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Tiltak 2: Øke antall fiskere og fiskebåter i kommunen
Formål  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. Informere om FFKs rekrutteringsfond. Delta i
rekrutteringsprosjekt til fiskerinæringa gjennom 
Opplæringskontoret. Kontakt med NAV for å avklare muligheter 
for utdanning.

Organisering Prosjekteier LiV – styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Næringsadministrasjon

Økonomi Budsjett Fiskerifond kr. 400.000

Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser i industrien
Formål  Øke antall arbeidsplasser innen fiskeindustrien gjennom 

videreforedling
Innhold Følge opp i gangsatte prosjekter, og identifisere nye muligheter.  
Organisering Prosjekteier LiV-styret

Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV

Økonomi Budsjett Ordinært budsjett

Tiltak 4: Se nye utviklingsmuligheter gjennom MVP
Formål  Næringsaktørene i kommunen får drahjelp til egne prosjekter 

gjennom Marint Verdiskapingsprogram (MVP) som går i regi av 
Innovasjon Norge og Fiskeridepartementet

Innhold Søke MVP om forstudiemidler på kr. 25.000 for å undersøke nye
muligheter, ideer og samarbeidsarenaer (som et nettverk for 
oppforing av torsk i Lebesby/Gamvik)

Organisering Prosjekteier LiV - styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV

Økonomi Budsjett Midler fra Innovasjon Norge;
Forstudier, bedriftene får kr. 25.000
Forprosjekter, bedriftene får tilgang til 50 
timer konsulenthjelp, må betale kr. 5000 
selv.
Hovedprosjekt, inn i det ordinære IN 
systemet.

Tiltak 5: Delta på Lofotfishing i Svolvær i 2009
Formål  Øke råstofftilgangen til fiskeindustrien i kommunen

Innhold Planlegge og delta på Lofotfishing i Svolvær 17.-19. april. 
Planlegges og gjennomføres som et samarbeid mellom 
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kommunen, havna og Aker Seafoods.
Organisering Prosjekteier LiV – styret

Prosjektansvarlig Ordfører
Prosjektledelse Havnesjef

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000

4.4 Jordbruk

Mål om økt lønnsomhet og økning av antall ansatte/antall gårdsbruk i 
kommunen

Tiltak 1: Sikre og øke lønnsomheten i landbruket
Formål  Sikre og øke lønnsomheten i landbruket i kommunen

Innhold Avsette penger til jordbruksfond. Til innkjøp av melkekvoter, og 
oppdyrking av mer jordbruksareal. 

Organisering Prosjekteier LiV – styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Landbrukskonsulent

Økonomi Budsjett Jordbruksfond kr. 100.000

Tiltak 2: Gjennomføre forstudier for å avdekke utviklingsmuligheter
Formål  Øke lønnsomhet og antall ansatte i jordbruksnæringa, ha flere 

bein å stå på.
Innhold - Økte melkekvoter; gjennomføre en mulighetsstudie av alle 

gårdsbruk for å se på ledig kapasitet i forbindelse med at store 
melkekvoter selges i Finnmark
- Grønn omsorg; gjennomføre et forprosjekt og undersøke 
mulighet for å innføre Grønn Omsorg i samarbeid med helse- og 
sosialetaten i Lebesby kommune.
- Lokal matproduksjon; gjennomføre et forprosjekt og undersøke 
mulighet for lokal matproduksjon på gårdsbruket, studietur

Organisering Prosjekteier Aktører i næringa
Prosjektansvarlig Avklares
Prosjektledelse Landbrukskonsulent Odd 

Birkeland/ekstern?
Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 100.000
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4.5 Reiseliv

Legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen

Tiltak 1: Mulighetsstudie i Kunes området 
Formål  Legge til rette for økt nærings- og reiselivsutvikling i området, 

tilrettelegge for aktiviteten rundt anleggsveien 
Innhold Gjennomføre et forstudie i samarbeid med Statkraft, oppdrett, 

smoltselskapene og reiselivsbedriftene i området. Se på mulige 
samarbeidsløsninger. God dialog med reindrifta og Fefo.

Organisering Prosjekteier LiV – styret
Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV/innleid ekstern

Økonomi Budsjett (Kr. 75.000 bevilget i 2008) ord budsjett 
2009.

Tiltak 2: Infrastrukturtiltak
Formål  Gjennom bedre skilting, merking av løyper, kart, legge til rette for

økt turisttrafikk til kommunen
Innhold Nye informasjonsskilt for kommunen og for Nordkyn som region. 

Velkommen til bygdene skilt
Bedre merking av turløyper i samarbeid med Nordkyn Turlag. 
Felles turkart i samarbeid med Gamvik og Tana.
Informasjonsskilt på tettstedene i kommunen.
Gapahuker, grillplasser, oppstilling for camping, 

Organisering Prosjekteier Stedsutviklingsgruppa?
Prosjektansvarlig Leder av stedsutviklingsgruppa? 
Prosjektledelse Innleid ekstern?

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler/infrastrukturtiltak kr. 
200.000

Tiltak 3: Reiselivsprosjekt Visit Nordkyn
Formål  Øke antall turister til kommunene Lebesby og Gamvik, styrke 

reiselivsbedriftene med delfinansiering av prosjektleder
Innhold Egenandel i reiselivsprosjektet til Visit Nordkyn – utvikling av de 

eksotiske fiskevær – til finansiering av prosjektledelse og tiltak
Organisering Prosjekteier Visit Nordkyn

Prosjektansvarlig Leder av styringsgruppa Maria Sørbø 
Prosjektledelse Charlotte Skytte

Økonomi Budsjett Næringsfond kr. 75.000
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Tiltak 4: Finnkirka
Formål  Gjennom belysning av Finnkirka gjøre stedet mer attraktivt for 

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

gjennom å stifte et nytt selskap. 
Organisering Prosjekteier Finnkirka AS

Prosjektansvarlig Daglig leder i Finnkirka AS 
Prosjektledelse Innleid ekstern? 

Økonomi Budsjett Organisering/etablering utviklingsmidler 
kr. 40.000

Tiltak 5: Lokal turistinformasjon, utvikling på nettsiden til kommunen
Formål  Øke informasjonen om kommunen og bedriftene/tilbudene til 

gjester og turister
Innhold Videreutvikle turistinformasjonene i kommunen (Lebesby og 

Kjøllefjord?) Utvikle turistinformasjon på hjemmesiden til 
kommunen 

Organisering Prosjekteier Lebesby kommune 
Prosjektansvarlig Webredaktør næring 
Prosjektledelse Innleid ekstern/reiselivsbedriftene

Økonomi Budsjett Næringsfond kr. 150.000 (inkl det som står
i budsjett for turistinfo)

Tiltak 6: Foldalbruket 
Formål  Utvikle Foldalbruket som et levende kystkultursenter

Innhold Bidra til videreutvikling av Foldalbruket gjennom deltakelse i 
Marint Verdiskapingsprogram.

Organisering Prosjekteier Stiftelsen Foldal
Prosjektansvarlig Styreleder Unni Esp 
Prosjektledelse Daglig leder Liv Jorunn Nygård

Økonomi Budsjett Næringsfond kr. 75.000 (årlig budsjettpost)
MVP forstudie kr. 25.000
Videre i forprosjekt, og evt hovedprosjekt 
gjennom MVP.
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4.6 Kompetansearbeidsplasser

Mål om å skape flere kompetansearbeidsplasser både innen offentlig og privat 
virksomhet. 

Tiltak 1: Legge til rette for mer utbygging av vannkraft, småkraftanlegg
Formål  Øke antall arbeidsplasser innen produksjon av miljøvennlig 

energi. 
Innhold Gjennomføre seminar om småkraftverk, invitere Fefo 
Organisering Prosjekteier LiV-styret

Prosjektansvarlig Styreleder LiV
Prosjektledelse Prosjektleder LiV

Økonomi Budsjett Ordinært budsjett

Tiltak 2: Ringvirkninger av kraftproduksjonen – kompetanseheving og kartlegging
Formål  Øke verdiskapningen og ringvirkningene av kraftproduksjonen i 

kommunen
Innhold Forstudie vedr muligheter, studietur til Hitra/Smøla
Organisering Prosjekteier LiV - styret (i samarbeid med Nordkyn 

Kraftlag/Statkraft?)
Prosjektansvarlig Nordkyn Vindkraftforum
Prosjektledelse Svein Rune Wian

Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000/Nordkyn 
Vindkraftforum

Tiltak 3: Forstudie bruk av Kifjord 
Formål  Avklare bølgeforhold utenfor Kifjordneset for å kunne 

markedsføre området som et havneområde
Innhold Følge opp bølgemåleren, bearbeide data og presentere det i en 

rapport
Organisering Prosjekteier LiV - styret 

Prosjektansvarlig Prosjekteder Toril Svendsen
Prosjektledelse Havnekoordinator Jostein Pettersen/ leie 

inn David Liland til å lage sluttrapport?
Økonomi Budsjett Utviklingsmidler kr. 50.000

Tiltak 4: Etablering av næringshage - legge til rette for pendlere som ønsker å bo og 
delvis ha kontorsted i Kjøllefjord. 
Formål  Å skape ny aktivitet og flere kompetansearbeidsplasser i 

Kjøllefjord
Innhold Kartlegge mulige leietakere i gamlehjemmet, selge prosjektet inn

hos KRD og andre finansieringsinstitusjoner, fortsette 
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planlegging
Organisering Prosjekteier Arbeidsgruppe (Harald, Birger, Toril) 

Prosjektansvarlig Ordfører Harald Larssen
Prosjektledelse Prosjektleder Toril Svendsen/ 

Ungdomsprosjekt Lill Astrid Røvik  
Økonomi Budsjett Ordinær drift

Tiltak 5 og 6 står i planen fordi styret i LiV anser dette som svært viktige tiltak. 
Det er viktig å finne organisering og midler for dette arbeidet fremover.

Tiltak 5: Studiesenter – Lebesby kompetanseforum
Formål  Øke trivsel og mulighet til høyere utdanning i kommunen

Innhold Etablering av Lebesby kompetanseforum, undersøke mulighet 
for deltakelse i Studiesenteret.no eller videreføring av prosjektet 
til Øst-Finnmark Regionråd

Organisering Prosjekteier Lebesby kommunestyre 
Prosjektansvarlig Ordfører Harald Larssen
Prosjektledelse Rådmann Margoth Fallsen

Økonomi Budsjett Kr. 100.000 over kommunens budsjett?

Tiltak 6: Etablere Digforsk eller annen aktivitet i samarbeid med NAV og et studiesenter 
Formål  Gi et tilbud til arbeidsledig ungdom, tilrettelagt opplæring og 

arbeidsoppgaver
Innhold Fortsette møter og planlegging sammen med NAV lokalt, se på 

mulighet for etablering av Digforsk, evt se på andre 
kombinasjoner for ungdom og studenter, sammen med NAV og 
Koppmolla.

Organisering Prosjekteier Lebesby kommune/NAV 
Prosjektansvarlig Rådmann/nav-leder?
Prosjektledelse Prosjektleder Toril Svendsen/ 

Ungdomsprosjekt Lill Astrid Røvik/ nav-
leder? 

Økonomi Budsjett Ordinær drift
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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.

Kostnader 2009

4.1 Utvikling og kompetanse kr.   600.000
4.2 Tiltak fiskeri kr.   500.000
4.3 Tiltak jordbruk kr.   200.000
4.4 Tiltak reiseliv/infrastruktur kr.   570.000
4.5 Tiltak kompetansearbeidsplasser kr.   100.000

Prosjektledelse LiV/adm og styre kr.   880.000
Næringskonsulent kr.   470.000

Sum                                                                   kr. 3.320.000  

Finansiering 2009
Tilskudd FFK 2009 75% kr. 2490.000
Lebesby kommune 25%                               kr.   830.000  

Sum                                                                   kr. 3.320.000  

Tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune er summert resttilskudd for 2007, 2008 samt 
ordinær bevilgning for 2009. Når det gjelder kommunens egenandel for 2009 som 
skal utgjøre 25 % er den satt opp i budsjettforslaget over drift og egne fond;

1.4000 næringsadministrasjon kr.  467.000
1.4012 jordbruksfond kr.  100.000
1.4051 turistinformasjon kr.    70.000
1.4060 kraftfond                                             kr.  200.000  

Sum egenfinansiering for kommuen          kr.  837.000  
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5.1 Avsetning til næringsfond, fiskerifond og jordbruksfond i 2009

Til kommunalt næringsfond settes av kr. 600.000. Av dette er kr. 300.000 
budsjetterte tiltak til turistinformasjon, Foldal og Visit Nordkyn. I tillegg budsjetteres 
det med bruk av kr. 300.000 etter søknader fra aktører/kommunen (kap 4.2 Tiltak 3). 
Næringsfondet skal i hovedsak brukes til forstudier, forprosjekter og utviklingstiltak 
innen satsingsområdene. 

Til fiskerifond settes av på kr. 400.000 som skal gå til kjøp av nye fartøy til 
kommunen. Beløpet er inkludert i pkt 4.2 Tiltak fiskeri.

Jordbruksfondet fylles opp med kr. 100.000 som skal brukes til å støtte kjøp av 
melkekvoter og nydyrkingstiltak. Beløpet er inkludert i pkt 4.3 Tiltak jordbruk.

6. Kritiske suksessfaktorer

Manglende mobilisering lokalt. Kartleggingen av næringslivets utviklingsmuligheter 
og kompetansebehov er derfor svært viktig for det videre arbeidet i LiV, og en 
prioritert oppgave i 2009.

Manglende kapitalbase lokalt, til finansiering av større og tyngre infrastrukturtiltak og 
næringsprosjekter.

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.

Sentraliseringen i landet forsterkes ytterligere, finanskrisen kan føre til tilbakeslag for 
flere av de store næringsaktørene i kommunen. Investeringsstopp kan føre til 
permitteringer i anleggs- og entreprenørbransjen.

Rammebetingelsene for primærnæringene kan forverres gjennom internasjonale 
forhandlinger.

7. Oppfølging, milepæler og informasjon

Det er viktig å fokusere på oppfølging og fremdrift. Prosjektleder skal rapportere 
jevnlig til styringsgruppa 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 2009 legges frem for styringsgruppa i 
møte i desember. En milepæl er et delmål i prosjektet/programmet, og det skal være 
med å sikre kontroll med fremdrift og resultatutvikling. 
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Faste statusmøter sammen med prosjektansvarlig, prosjektleder, ordfører, 
næringskonsulent og landbrukskonsulent vil være med på å sikre oppfølging av 
arbeidet.

Strategi og handlingsplan for LiV 2009 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. 

8. Vedlegg;

1. Befolkningsutvikling Lebesby kommune
2. Befolkningssammensetning i alder 
3. Statistikk over sysselsetting i de ulike næringene i kommunen
4. Statistikk over arbeidsledighet
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