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Behandling: 

 

Tilleggsforslag fra LTL v/Henry Ingilæ: 

Formannskapets innstilling med følgende endringer: 

 Nattevakt ved hjemmebasert omsorg på Lebesby opprettholdes. Budsjettert kostnad på 

kr 500 000 består. 

 Eiendomsskatt for boliger og hytter i distriktene innføres ikke. Budsjettert inntekt på kr 

700 000 strykes. 

 Kjøllefjord skole kutter ikke i drift. Budsjettert besparelse på kr 308 000 strykes. 

 Etablering av fagutvalg for helse og omsorg. Merkostnad på kr 65 000.  

 Tilskudd til Chris-festivalen fjernes. Besparelse på kr 200 000. 

 Teknisk etat skal som følge av omorganisering i 2017 ha en innsparing på kr 500 000 i 

lønnsutgifter. 

 Netto driftsresultat justeres fra 3,2 % til 2,8 % av 205 millioner. Overføring til 

disposisjonsfond reduseres fra kr 6,6 million til 5,7 million. 

 Et eventuelt aksjeutbytte fra Finnmark Havfiske settes av til fiskerifond 

Innvesteringer: 

 Låneopptak på kr 1 000 000 til flytting av legekontor og etablering av akuttrom på 

Lebesby omsorgssenter i 2017. 

 Låneopptak på kr 4 000 000 til arbeid med vann og avløp.  

 

 

Fellesforslag fra LAP og MDG: 

Rådmannens forslag til konsekvensjustert budsjett med følgende endringer: 

 Bruk av fond til planarbeid     -  700.000  

 

 Sentraladministrasjonen     - 140.000 
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 Rente/årsavslutning 

Overføring til investeringer     -1.400.000 

 

 Rente ogaksjeutbytte 

Aksjeutbytte fra Finnmark Havfisk    -   250.000 

 

 Helse        - 1 260 000 

 

 Eiendomsskatt 

Hytter, og boliger i distriktet     -   700.000 

 

 Teknisk         -   335 000 

 Kultur            - 55.000 

 

 Oppvekst 

Kjøllefjord skole      -  83.400 

 

 Lebesby oppvekstsenter 

        -      43.000 

 

Galgenes barnehage      -      50.000 

 

 Flyktninger 

Flere flyktninger      - 1.200.000 

 

 Kystmuseene       +   275.000 

 Integreringstilskudd      +   200.000 

 Skolefrukt       +    60.000 

 Caravanplass        +    35.000 

 Skjøtningbergveien      +     50.000 

 

 

 Investeringer 2017 

Vann og avløp. Gjøre ferdig vannledningen    4.000.000 

I Breivikveien og Lille Ringvei 

Arbeidet lyses ut på anbud og iverksettes våren/sommeren 2017  
Lån taes opp i desember. 
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4-hjuling                100.000 

vedlikehold teknisk, oppbrøyting og klipping av grøntområder, samt beredskap 
 
 
Investering Legekontor Lebesby      1.000.000 
Teksten i budsjettet endres fra ”flytting av legekontor” til ”investering legekontor på 
Lebesby”.  Setningen ”Dette forutsetter at en finner løsninger innenfor dagens 
bygningsmasse og innenfor foreslåtte ramme” fjernes 
 
Tilskudd flytebrygge       1.000.000 
 
 

Organisering teknisk 

 Kommunestyret ber administrasjonen legge frem forslag på omorganisering av teknisk 

der vaktmesterne og uteseksjonen blir en felles enhet med en samlet ledelse fra 

høsten 2017. Bakgrunnen for dette er at man ønsker en større effekt av de ressursene 

man har tilgjengelig. 

 

 Kommunestyret ber administrasjonen se på ressursbruken i hele teknisk sektor. Dette 

legges fram for politikerne i juni. 

 

 Administrasjonen ser på bruken av renholdsressursene i hele kommunen. Alle bygg 

skal ha renholdsplaner. 

 

Organisering Helse – sykepleierturnus 

 For å utnytte sykepleieressursen på en bedre måte ønsker man felles 

sykepleieturnuspå hjemmebasert og sykehjemmet. Felles ledelse, på hjemmebasert 

og sykehjemmet utredes og legges frem innen juni 2017.  

 

Ung Jobb 

 Ungdom skal tas inn for å ivareta fellesområdene og parkanlegg  i kommunen. Vi skal 

fremstå ren og pen, samt at grøntområdene, veikanter ol skal være klippet. Dette 

arbeidet skal starte tidlig på sommeren. 

 

Integreringstilskudd 

 Kr 200.000 Skal gis til lag og foreninger som har opplegg for integrering av våre nye 

landsmenn 

 

Skjøtningbergveien 
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 50.000 er satt av i budsjettet til grusing av Skjøtningbergveien. I løpet av 2017 skal det 
lages et kostnadsoverslag på Skjøtningbergveien for å beregne hva det koster å få 
grusveien i god kjørbar stand.  
 

 
Caravanplass 

 Kr 35.000 Caravanplass ved Industriområdet/Hurtigrutekaia 
Montere el-skap, utslagsvask, samt planere og gruse parkeringsområdet langs 
moloen. 

 
 
Skolefrukt 
 kr 60.000 

 Alle skolebarna skal tilbys gratis frukt hver dag 
 
 
Vann og Avløpsavgift 
Det skal ikke gis redusert vann og avløpsavgift for boliger som står tommen. 
Det kan gjøres unntak fra regelen ved helsemessige årsaker. 
 
 
Lebesby bygdetun 
Kommunen går i dialog med Lebesby bygdetun med tanke på å se på eventuelle 
utbedringsbehov på skolen. 
 
 
 
Votering: 

Forslag fra LTL: 6 stemmer 

Forslag fra LAP/MDG: 11 stemmer 

 

 

Tilleggsforslag fra SV: 

Øke rammekutt til sentraladministrasjonen til 266.400,- 

Fjerne kutt til Kjøllefjord skole og Lebesby oppvekstsenter. 

Votering: 6 for, 11 mot, forslag falt. 

 

 

 

Fellesforslag fra LAP/MDG 

*** Vedtatt mot 6 stemmer. 

 

 

 

Vedtak: 
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Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene. 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte konsekvensjusterte budsjettet med følgende 

endringer, se vedlegg 1 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,1 mill. 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2 mill. i startlån for videreformidling fra husbanken. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 

6. Administrasjonen fås fullmakt til mindre justeringer av tallene. 

 

Rådmannens forslag til konsekvensjustert budsjett med følgende endringer: 

 Bruk av fond til planarbeid     -  700.000  

 

 Sentraladministrasjonen     - 140.000 

 

 Rente/årsavslutning 

Overføring til investeringer     -1.400.000 

 

 Rente ogaksjeutbytte 

Aksjeutbytte fra Finnmark Havfisk    -   250.000 

 

 Helse        - 1 260 000 

 

 Eiendomsskatt 

Hytter, og boliger i distriktet     -   700.000 

 

 Teknisk         -   335 000 

 Kultur            - 55.000 

 

 Oppvekst 

Kjøllefjord skole      -  83.400 

 

 Lebesby oppvekstsenter 

        -      43.000 

 

Galgenes barnehage      -      50.000 

 

 Flyktninger 

Flere flyktninger      - 1.200.000 
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 Kystmuseene       +   275.000 

 Integreringstilskudd      +   200.000 

 Skolefrukt       +    60.000 

 Caravanplass        +    35.000 

 Skjøtningbergveien      +     50.000 

 

 

 Investeringer 2017 

Vann og avløp. Gjøre ferdig vannledningen    4.000.000 

I Breivikveien og Lille Ringvei 

Arbeidet lyses ut på anbud og iverksettes våren/sommeren 2017  
Lån taes opp i desember. 

 

 

4-hjuling                100.000 

vedlikehold teknisk, oppbrøyting og klipping av grøntområder, samt beredskap 
 
 
Investering Legekontor Lebesby      1.000.000 
Teksten i budsjettet endres fra ”flytting av legekontor” til ”investering legekontor på 
Lebesby”.  Setningen ”Dette forutsetter at en finner løsninger innenfor dagens 
bygningsmasse og innenfor foreslåtte ramme” fjernes 
 
Tilskudd flytebrygge       1.000.000 
 
 

Organisering teknisk 

 Kommunestyret ber administrasjonen legge frem forslag på omorganisering av teknisk 

der vaktmesterne og uteseksjonen blir en felles enhet med en samlet ledelse fra 

høsten 2017. Bakgrunnen for dette er at man ønsker en større effekt av de ressursene 

man har tilgjengelig. 

 

 Kommunestyret ber administrasjonen se på ressursbruken i hele teknisk sektor. Dette 

legges fram for politikerne i juni. 

 

 Administrasjonen ser på bruken av renholdsressursene i hele kommunen. Alle bygg 

skal ha renholdsplaner. 

 

Organisering Helse – sykepleierturnus 
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 For å utnytte sykepleieressursen på en bedre måte ønsker man felles 

sykepleieturnuspå hjemmebasert og sykehjemmet. Felles ledelse, på hjemmebasert 

og sykehjemmet utredes og legges frem innen juni 2017.  

 

Ung Jobb 

 Ungdom skal tas inn for å ivareta fellesområdene og parkanlegg  i kommunen. Vi skal 

fremstå ren og pen, samt at grøntområdene, veikanter ol skal være klippet. Dette 

arbeidet skal starte tidlig på sommeren. 

 

Integreringstilskudd 

 Kr 200.000 Skal gis til lag og foreninger som har opplegg for integrering av våre nye 

landsmenn 

 

Skjøtningbergveien 

 50.000 er satt av i budsjettet til grusing av Skjøtningbergveien. I løpet av 2017 skal det 
lages et kostnadsoverslag på Skjøtningbergveien for å beregne hva det koster å få 
grusveien i god kjørbar stand.  
 

 
Caravanplass 

 Kr 35.000 Caravanplass ved Industriområdet/Hurtigrutekaia 
Montere el-skap, utslagsvask, samt planere og gruse parkeringsområdet langs 
moloen. 

 
 
Skolefrukt 
 kr 60.000 

 Alle skolebarna skal tilbys gratis frukt hver dag 
 
 
Vann og Avløpsavgift 
Det skal ikke gis redusert vann og avløpsavgift for boliger som står tommen. 
Det kan gjøres unntak fra regelen ved helsemessige årsaker. 
 
 
Lebesby bygdetun 
Kommunen går i dialog med Lebesby bygdetun med tanke på å se på eventuelle 
utbedringsbehov på skolen. 
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