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BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 

 

MELDING OM VEDTAK 
Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2017, saksnr PS  79/17. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

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.  

 

Rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer:  

 

Driftsbudsjettet 2018 
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Løypekjøring lysløyper Kjøllefjord og Lebesby   kr  70 000 

Vedlikehold Kjøllefjord stadion    kr  35 000 

Chrisfestivalen      kr 200 000 

Forstudie basseng:      kr   70 000 

Psykologstilling opprettholdes    kr 314 426  

Prosjektering liggekai Kjøllefjord    kr  50 000 

 

(Liggekai skal komme til endelig behandling i kommunestyret i april 2018, med evt oppstart 

av arbeidet sommeren 2018) 

 

Legge ned administrasjonsutvalget  

ved å flytte det til formannskapet    kr -47 000 

 

 

Inndekning  kr 692 426 gjøres med reduksjon i avsetning til fond. 

 

 

Bolig i Lebesby (Gnr 23, Bnr 44) selges for høystbydende over takst. Boligtomten må fradeles 

før den legges ut for salg. Inntektene fra salget benyttes til nedbetaling av gjeld. 

 

 

Investeringsbudsjett 2018  

 

Skjøtningbergveien inntil  kr 250 000 

Gatelys Lebesby inntil  kr 400 000 

 

 

RO-rapporten.  

Kommunestyret ber om at Ro-rapporten følges opp og at tiltak presenteres for kommunestyret 

i april. 

 

Kommunestyret ber om at kommunen tar initiativ til arbeidet med demensvennlige samfunn i 

kommunen vår. 

 

 

Samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsaktivitet 

 

Havbruksnæringa: 

Havbruksnæringa er et nasjonalt satsningsområde. Bedriftene innenfor denne sektoren i vår 

kommune satser tungt. Lebesby kommune vil arbeide aktivt for å være attraktiv for næringen. 

På sikt vil trolig antall sysselsatte i havbruksnæringen øke. En bør vurdere å legge til rette 
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for en økning av volumet innen oppdrett på opptil 50 % i arbeidet med ny kystsoneplan. 

Kommunen skal jobbe aktivt for å komme i dialog med selskaper som satser på lukket 

teknologi til lands og i sjøen.  

 

Havbruksnæringen har en periode opplevd høykonjuktur, og både Laksefjord As og Grieg 

Seafood Finnmark as i Landersfjord har skalert opp driften. Det pågår en større investering 

ved et av anleggene og det planlegges en stor utbygging ved det andre anlegget med oppstart 

i 2018. Salmar Nord har betydelige mengder laks i sine oppdrettsanlegg i Laksefjorden. 

Selskapet ønsker å utvide produksjon i vår kommune. Salmar ønsker også på sikt å etablere 

eget slakteri i Finnmark. Vi bør melde oss på i denne lokaliseringen. 

 

 

Miljø: 

Lebesby kommune har naturgitte fordeler i sine naturressurser. Vi setter vår lit til at alle våre 

næringsaktører og kommunale etater gjør sitt ytterste for at deres aktiviteter skal sette så lite 

spor som mulig i miljøet. Forurensning som følge av produksjon skal begrenses til et 

minimum. 

 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Anne Lill Fallsen 

serviceleder 

Mobil: 97 99 09 05 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 

 

 


