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Formannskapets innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene. 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjett i budsjettskjema 1A+B og 2A+B som 

årsbudsjett for 2018 (jfr økonomireglementet.) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,75 mill.til  V/A investeringer 

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. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale for V/A arbeider i 2019 på 

inntil 4,0 Mill 

7. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene. 

8. Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprogram som skal ha som mål å 

redusere de årlige utgiftene med 2,0 Mill årlig i perioden 2019-2024.  

 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommuneøkonomien i Lebesby strammer seg til.  Det er usikkerhet knyttet til den statlige 

finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer.  I forslaget til statsbudsjett for 

2018 er en forsmak på det som kommer. Det gjort en rekke endringer som rammer 

småkommuner generelt og vår kommune spesielt. Det største grepet er forslaget om 

endringer i hva som skal inngå i takstgrunnlag for verk og bruk, bortfall av eiendomsskatt på 

kraftlinjer, teleanlegg o.l . Rådmannen anslår at kommune vil få et inntektsbortfall på >3 Mill 

årlig når innføringsfasen på 5 år er over.  I tillegg øker behovene innenfor deler av vår 

kjernevirksomhet. Som kjent har vi også hatt store investeringer de siste årene.  Derfor 

foreslår rådmannen at investeringene bremses kraftig de neste årene. Det anbefales på det 

sterkeste at en ikke gjør låneopptak ut over startlån og lån til tiltak innenfor 

selvkostområdene i økonomiplanperioden. 

 

Vi vil i 2018 betale 14,37mill i renter og avdrag.  Det er videre lagt opp til et netto 

driftsresultat på 3,42 Mill noe som er 1,78%  av driftsinntektene på 191,62 Mill 

 

Det er foreslått nye investeringer innenfor selvkostområdet, på til sammen 4,75 Mill som 

finansieres ved låneopptak og 2,0 Mill i Startlån. I tillegg er det foreslått investeringer for til 

sammen 2.3 Mill som finansieres ved overføring fra drift. 



 

Vurdering: 

Kommuneøkonomien blir strammere i årene som kommer. Vi må ta inn over oss de signaler 

som gis om kommuneøkonomien fremover. De er ganske så entydige fra dagens regjering om 

at veksten i offentlig sektor ikke kan fortsette slik den har vært de siste årene. 

 

Rådmannen legger fram et budsjett som er basert på den driften vi har i 2017. På grunn av 

innstrammingen vi må gjøre er det fremmet en tiltaksliste som viser hvilke tiltak rådmannen 

anbefaler for å få budsjettet i balanse med et netto driftsresultat omtrent som anbefalinga fra 

Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Denne gang ligger det reduksjon i stillinger på 

tiltakslisten. Slike tiltak har det ikke vært nødvendig å gjøre på mange år. Det er viktig å 

ivareta medarbeidere som blir berørt på en god måte dersom tiltakene vedtas.  

 

Kommentarer til de enkelte tiltak finnes i tiltaksrapporten.  

 

Rådmannen foreslår videre at det iverksettes et «omstillingsprogram» med mål å fremme 

tiltak for driftsreduksjoner på 2 Mill årlig i perioden 2019-2024. Dette for å imøtekomme 

reduksjoner i eiendomsskatteinntektene og skape rom for nødvendige investeringer.  

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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