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Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2020-2023 med følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

2. Kommunestyret vedtar som kommunes budsjett 2020: Bevilgningsoversikt drift og sum 

bevilgninger drift netto, samt Bevilgningsoversikt investering og investering fordelt på 

prosjekt. (Jfr. økonomireglementet) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån stort kr 11,2 Mill til investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2,0 Mill i startlån for videreformidling 

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg:  

Rådmannens innstilling til Budsjett- og Økonomiplan 2019-2022 

Fellesrådets forslag til budsjett 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har en økonomisk situasjon som utfordrer oss årlig på å effektivisere 

driften.  Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene 

som kommer.  Endringer som Stortinget har vedtatt på eiendomsskatt vil gi oss lavere 

inntekter de neste årene. Derfor foreslår rådmannen at investeringene bremses kraftig de 

neste årene. Det anbefales varsomhet med å gjøre låneopptak ut over startlån og lån til tiltak 

innenfor selvkostområdene i økonomiplanperioden. 

 

 

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå. De siste fire årene har det vært fokus 

driftsforbedring. Dette gir ikke, etter rådmannens vurdering, tilstrekkelig effekt i forhold til 

utfordringene fremover. Det er fortsatt viktig å kunne sette av midler til fondsreserver, 

pensjonsforpliktelser, og skape rom for nye investeringer.  

 

 

De viktigste ressurser ligger i våre ansatte og deres kompetanse. Denne verdien må vi vareta 

på best mulig måte. 



 

Det er vedtatt handlingsregel for kommunens økonomistyring: 
1. Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2% av brutto driftsinntekter. 

2. Disposisjonsfondet bør over samme tid tilsvare minimum 15% av brutto driftsinntekter 

3. Netto Lånegjeld bør over tid ikke overskride 100% av brutto driftsinntekter 

 

Budsjett forslaget fra rådmannen 2020, er slik i forhold til de tre ovenfornevnte punktene 
1. Netto driftsresultat 1,87% 

2. Disposisjonsfondet vil være på 13,5% av brutto driftsinntekter (ekskl eventuelle reguleringer i 2018) 
3. Netto lånegjeld vil ved utgangen av 2019 være 94,4% av brutto driftsinntekter. (Basert på 

finansrapport nr 2/2019, foreslått låneopptak i 2020 og budsjettert nedbetaling) Eventuelle endringer 

som følge av reguleringer etter skrivende stund(01.11.2019) er ikke med i tallene 

 

Vurdering: 

Rammeoverføringene fra staten er lavere enn lønns- og prisvekst, dette er en trend som har 

vært de siste årene. I tillegg øker oppgavene som kommunene får ansvar for, og det innføres 

regler og forordninger som igjen legger press på den økonomiske handlefriheten. Dette er det 

viktig å være oppmerksom på i planlegging av kommuneøkonomien.  

 

Budsjettet, på driftssiden, slik rådmannen har foreslått det, er med noen mindre justeringer lik 

det vi hadde i 2019. Det er i all hovedsak balansert ved gjennomgang av avdelingene og noen 

tiltak som er oppsummert i dokumentet derfor går en ikke inn på disse her. 

 

Det er foreslått investeringer for 11,2 Mill, og nedbetaling av lån med 12,78 Mill. Det er 

viktig for kommunen å redusere gjeldsbelastningen før nye større investeringer. 

 

Vi har mottatt utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018 og 2019, men det er neppe slike 

utbetalinger i årene som kommer. Dette fordi utbetalingene er basert på vekst og hos oss er 

det for tiden ingen muligheter for det, da alle foreslåtte nye lokaliteter er påklaget. 

Utbetalingen fra 2018 er satt på fond og det samme er foreslått med utbetalingen for 2019. 

Denne styrkingen gjør at en kan tillate å redusere avsetningen noe fra driftsregnskapet. Derfor 

er forslaget fra rådmannen et netto driftsresultat på 1,85% og ikke 2% slik handlingsregelen 

forutsetter. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret om å vedta budsjettet slik det foreligger. Det frarådes å 

avvike fra de mål som kommunestyret selv har satt for økonomistyringen. 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


