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Behandling: 

 

Forslag fra SP: 

Driftsbudsjett: 

- Kommunestyret /FS redusert møtegodtgjøring   -15 000 kr 

- Kontrollutvalg og revisjon      -15 000 kr 

- Øke tapt arbeidsfortjeneste kontrollutvalg              +27 000 kr 

 

- Redusere parkanlegg                -150 000 kr 

 

Investering 

- Ta ut Galgeneset barnehage     -150 000 kr 

- Sette inn byggeteknisk gjennomgang av Galgeneset  

barnehage og Lebesby oppvekstsenter    +375 000 kr 

 

- Vurdere 5S system: Lebesby kommune v/rådmannen/administrasjon. 

 

Votering 5 for, 12 mot. Forslag falt 

 

Forslag fra SV: 

Lebesby SV foreslår følgende endringsforslag til budsjett 2020: 

 

1. Tiltak 016 - Ekstra bemanning for elever med spesielle behov innføres. Kostnad på 

219.720,- dekkes ved omprioritering av midler fra vakant kulturlederstilling. 

 

2. Tiltak 019 – Valgfag #3 beholdes. Kostnad på 54.930,- dekkes ved tilsvarende 

reduksjon i avsetning til disposisjonsfond. 

 

3. Det opprettes et nytt Bolyst- og rekrutteringsfond med formålet å markedsføre 

Lebesby kommune til potensielle tilflyttere og tilbakeflyttere. Eksempler på tiltak er 
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gjenopprettelse av På norsktoppen (fortrinnsvis som digital utgave), «Kjøllefjord-

kvelder» i utflyttingsbyer og annen promoterende virksomhet som f. eks. annonsering. 

Det anbefales å arbeide på tvers av sektorer og at formannskapet holdes orientert om 

status for tiltak. 

 

Fondet tildeles kr. 100.000,- for 2020 som dekkes ved reduksjoner i postene for kjøp 

fra andre innenfor kulturbudsjettet, da det forutses noe mindre kulturell aktivitet i 

periodene med manglende kulturleder. 

 

For påfølgende år forutsettes det at det tas høyde for og settes av penger til fondet på 

lik linje med andre avsetninger til fond.  

 

Votering 2 for, 15 mot. Forslag falt 

 

 

Forslag fra AP/LTL: 

Tillegg til Formannskapets innstilling: 

Teknisk;  

1) Alle kommunale basseng skal være utstyrt med hjertestarter.   40.000.-  

dekkes av mindre overføringer til disposisjonsfond. 

Investering:  

2) Vann og avløp Øverbygda- Lebesby      500.000.- 

3) Trafikksikkerhetstiltak i rådmannens uprioriterte tiltak; Kantsikring  500.000.- 

4) Tapt arbeidsfortjeneste i kontrollutvalget.     27.000.- 

 – redusere overføring Kirkelig fellesråd 

5) Ekstra bemanning for elever med spesielle behov – kostnad   219 720.-  

- Dekkes over omprioriterte midler vakant kulturleder 

6) Valgfag 3 beholdes. Kostand       54930.-  

- Dekkes med mindre avsetning til disposisjonsfond. 

7) Låneopptak økes med 1 mill.  

8) Startlån økes til 4 mill. 

 

Votering 12 for, 5 mot. Forslag vedtatt 

 

Som forslag 

***Vedtatt mot 5 stemmer 

 

Vedtak: 

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

tilleggspunkter fra Formannskap og Kommunestyre. 

 

 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 
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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: 

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. 
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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.  

 

Tillegg til Formannskapets innstilling: 

Teknisk;  

1) Alle kommunale basseng skal være utstyrt med hjertestarter.   40.000.-  

dekkes av mindre overføringer til disposisjonsfond. 

Investering:  

2) Vann og avløp Øverbygda- Lebesby      500.000.- 

3) Trafikksikkerhetstiltak i rådmannens uprioriterte tiltak; Kantsikring  500.000.- 

4) Tapt arbeidsfortjeneste i kontrollutvalget.     27.000.- 

 – redusere overføring Kirkelig fellesråd 

5) Ekstra bemanning for elever med spesielle behov – kostnad   219 720.-  

- Dekkes over omprioriterte midler vakant kulturleder 

6) Valgfag 3 beholdes. Kostand       54930.-  

- Dekkes over disposisjonsfond. 

7) Låneopptak økes med 1 mill.  

8) Startlån økes til 4 mill. 
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