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Sakstittel:  ØKONOMIPLAN 2022-2025 , SAMT BUDSJETT 2022  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2022-2025 med følgende:  

 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

 

2. Kommunestyret vedtar som kommunens budsjett 2022 - 2025: Bevilgningsoversikt drift 

(§5-4), Bevilgningsoversikt investering (§5-5), Økonomisk oversikt drift (§5-6) samt oversikt 

over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

 

3. Kommunestyret vedtar jfr Kommuneloven §14-15 å ta opp 64 725 000.- i lån til 

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

4. Kommunestyret vedtar, jfr Kommuneloven §14-17 , å ta opp 4,0 Mill Startlån for 

videreformidling 

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2022-2025 

Kontrollutvalgets vedtak , eget budsjett 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 
Landet er fortsatt preget av en pågående pandemi, som kan skape usikkerhet knyttet til omfang av 

tiltak, arbeidsplasser, mobilitet og økonomi. Pandemien kan påvirke kommunens tjenester selv om 

det så langt ikke har hatt stor negativ effekt. 

Rådmannens mål for budsjettforslaget i 2022 er å sikre de tjenester vi har, samt sikre at vi kan 

håndtere de pågående og planlagte investeringene uten store kutt på områder som er kommunens 

kjerneoppgaver.  

Rådmannen vel fraråde økte driftsutgifter dersom vi skal klare å håndtere de utfordringene som 

ligger i investeringsplanen. Utfordringen ligger i å løse oppgavene annerledes for å holde utgiftene 

på det nivået vi har i dag.  



Kommunen vil ved utgangen av økonomiplanperioden ha en rentebærende gjeld på 341,29 Mill  

forutsatt at investeringene går som planlagt og at nye ting ikke legges til, og at store deler av 

disposisjonsfondet benyttes til investeringene.  

Gjelden vil utgjøre 162% av inntektene ved utgangen av økonomiplanperioden. 

Et fallende folketall gir oss sannsynligvis lavere vekst i frie inntekter. Samtidig får vi inn nye 

lovpålagte tiltak i helse og omsorg som øker våre utgifter, viser her til nye barnevernslov som trer i 

kraft i 2022.  

Rådmannen legger fram et forslag som er i tråd med kommunens egne mål for netto driftsresultat, 

som er 2%.  Forslaget har for 2022 et netto driftsresultat på 2,0%, og det samme ei 

økonomiplanperioden. 

Det er budsjettert med årlige midler fra Havbruksfondet, 4,5 Mill.  Det er usikkerhet rundt 

tallstørrelsen. Fra 2022 innføres en produksjonsavgift som skal legges til grunn, samt at vekst i form 

av økt tillatt biomasse og nye lokaliteter gir uttelling. 

Økonomiplanen er preget av store investeringer. For å klare disse må det fortsatt settes av midler til 

disposisjonsfondet, for å dekke investeringene i siste del av perioden. 

 

 

Vurdering: 

 

Viser til budsjettdokumentet 

 

Rådmannen har ikke hensyntatt endringer i rammetilskuddet som følge av den 

tilleggsproposisjonen som den nye regjeringen har lagt fram og som det i skrivende stund 

forhandles om på stortinget. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


