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Behandling: 

 

Forslag fra LAP:  

Endringer i Rådmannens innstilling til budsjett: 

Av midler avsatt til vedlikehold av park flyttes 100 000 til Ung jobb. Disse midlene kan brukes 

som støtte til både kommunale og private som har ungdom i arbeid i sommermånedene.  

 

Skolemat: Det skal tilbys gratis skolemat på kommunens skoler fra 5. klasse fra og med 

skoleåret 2020/21. Tilbudet må utredes og tas med i budsjettregulering.  

 

Ungdomsklubb Lebesby: 20 000,- dekkes ved å redusere avsetning til disposisjonsfond 

 

Åpningstider basseng: Oppvarming og åpningstider basseng skal følge skoleruten.  

 

Tiltak over næringsfond: 

- Yrkesmesse 

- Ungdomsfiske 

 

Investering: 

Investeringsbeslutning Kjøllefjord skole gjøres i løpet av 2020 

Utrede oppgradering av torg i Kjøllefjord  

Lebesby vannverk: Overvåkning/kontroll fjernstyring 100 000  

Helse: 

Se på muligheten til å øke aktivitørressursen eller ved å bruke flere av eksisterende ressurser 

inn i oppgavene.  Tilbakemelding gis til Helse og sosial utvalg i forhold til utvikling av 

aktivitet og tilbud.  
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Fond:  

1 000 000 overføres fra disposisjonsfond til næringsfond. 

300 000 overføres fra disposisjonsfond til fiskerifond. 

200 000 overføres fra disposisjonsfond til jordbruksfond. 

 

Politisk organisering: 

Helse og sosial utvalg: 80 000,- dekkes ved å redusere avsetning til fond. 

 

Kommunale selskap: 

Ber om at man sender henvendelser på kostnadsreduserende tiltak i kommunens IKS ‘er. 

 

Kirkeligfellesråd: 

Vi ber om at man ser på muligheter for kostnadsbesparende tiltak.  

 

Votering: 4 for, 3 mot.  

 

 

Som rådmannens innstilling m/ endringer  

 

*** Forslag vedtatt mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

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

tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti 

 

 

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 

 

Endringer i Rådmannens innstilling til budsjett: 
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Av midler avsatt til vedlikehold av park flyttes 100 000 til Ung jobb. Disse midlene kan brukes 

som støtte til både kommunale og private som har ungdom i arbeid i sommermånedene.  

 

Skolemat: Det skal tilbys gratis skolemat på kommunens skoler fra 5. klasse fra og med 

skoleåret 2020/21. Tilbudet må utredes og tas med i budsjettregulering.  

 

Ungdomsklubb Lebesby: 20 000,- dekkes ved å redusere avsetning til disposisjonsfond 

 

Åpningstider basseng: Oppvarming og åpningstider basseng skal følge skoleruten.  

 

Tiltak over næringsfond: 

- Yrkesmesse 

- Ungdomsfiske 

 

Investering: 

Investeringsbeslutning Kjøllefjord skole gjøres i løpet av 2020 

Utrede oppgradering av torg i Kjøllefjord  

Lebesby vannverk: Overvåkning/kontroll fjernstyring 100 000  

Helse: 

Se på muligheten til å øke aktivitørressursen eller ved å bruke flere av eksisterende ressurser 

inn i oppgavene.  Tilbakemelding gis til Helse og sosial utvalg i forhold til utvikling av 

aktivitet og tilbud.  

 

Fond:  

1 000 000 overføres fra disposisjonsfond til næringsfond. 

300 000 overføres fra disposisjonsfond til fiskerifond. 

200 000 overføres fra disposisjonsfond til jordbruksfond. 

 

Politisk organisering: 

Helse og sosial utvalg: 80 000,- dekkes ved å redusere avsetning til fond. 

 

Kommunale selskap: 

Ber om at man sender henvendelser på kostnadsreduserende tiltak i kommunens IKS ‘er. 

 

Kirkeligfellesråd: 

Vi ber om at man ser på muligheter for kostnadsbesparende tiltak.  
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