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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre fastsetter som budsjett for 2017, det som var lagt fram som 

Formannskapets innstilling i desember 2016 , budsjettskjema 1A+B og 2A+B. For 

øvrig som vedtaket.  

2. De tiltakene som kom til ved kommunestyrets behandling dekkes inn gjennom 

reguleringer i sektorene. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Budsjettskjema 1A+B og 2A+B 

Formannskapets innstilling til kommunestyret i desember 2016 

Kommunestyrets vedtak av budsjett 2017 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ved budsjettbehandlingen for 2017 ble det tatt i bruk en annen arbeidsform for å komme i 

mål med årsbudsjett. Rådmannen la fra et konsekvensjustert budsjett, dette var ikke i balanse. 

Så ble det laget en oversikt, tiltaksliste, som delvis ble benyttet av politikerne til å komme 

fram til et budsjett i balanse. På veien fra formannskapets innstilling til kommunestyrets 

vedtak har det oppstått en feil i tallmaterialet. Det viste seg at det manglet i overkant av 

900 000 på at budsjettet skulle gå i balanse. Da det ikke er mulig å legge inn et budsjett som 

ikke er i balanse inn i regnskapssystemene, så har rådmannen valgt å legge inn 

formannskapets innstilling, inntil videre.  Det er ikke så helt lett å spore hvor feilene har 

oppstått, men en del har kommet ved endringen som ble gjort på oppvekst og teknisk. 

Administrasjonen har gått gjennom kommunestyrets vedtak og ser at vi gjennomfører de 

tiltak som er vedtatt i kommunestyrets vedtak, slik at intensjonen i vedtaket er ivaretatt.  Så er 

det slik at Kjøllefjord skole nå belaster vesentlig utgifter over budsjett for flyktninger og 

integrering, samt andre prosjekter slik at balansen i dette budsjettet er ivaretatt. Dette viser 

også tertialrapportene og prognosene som er utarbeidet. Når det gjelder Lebesby 

oppvekstsenter så bør de tilføres ekstra midler for å være i tråd med kommunestyrets 

intensjoner. Dette kan gjøres gjennom en intern regulering i sektoren, da prognosene for 

Oppvekst viser at det er rom for den slik regulering innenfor sektorens eget budsjett. 

Tertialrapporten for teknisk viser at det også for denne sektoren er mulig å komme  i mål med 

det budsjettet som er lagt inn. (formannskapets vedtak) 

 

 

 

Vurdering: 



Det er beklagelig at en slik feil ikke ble oppdaget under budsjettprosessen. Det får vi lære av 

og legg opp en bedre systematikk til neste budsjettbehandling. Det er minst to måter å løse 

denne feilen på. Den ene måten er å fastsette formannskapets innstilling som kommunens 

budsjett, hva gjelder brutto utgifter. En annen måte å løse det på er å øke budsjettet slik at det 

blir som kommunestyrets vedtak, og dermed redusere avsetningen til disposisjonsfond 

tilsvarende. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å velge det første. Vi bør utvise forsiktighet i 

pengebruken, og når vi klarer å løse oppgavene som kommunestyret vedtak på denne måten 

så er det en god løsning. Så får vi komme tilbake til eventuelle reguleringer i forbindelse med 

tertialrapport nr 2 som legges fram til høsten. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


