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TERTIALRAPPORT 1.2017– LEBESBY KOMMUNE 

 

 

     PROGNOSE  - ALLE ANSVARSOMRÅDER  12 MÅNEDER  DRIFT (2018) 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter                213 493 500 72 088 804 71 940 651 217 203 040 3 709 540 

Sum Inntekt  -213 493 500 -63 543 352 -71 381 373  -215 324 065 -1 830 565 

Netto Utgift  0 8 545 452 559 278 1 878 975 1 878 975 

 

 

 
Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet.  

 
Prognoserapporten: 

En prognose er ikke noe som er endelig.  For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned.  Dess lenger ut i året en 

kommer, dess mer ”sikker” kan en si at prognosen er.  Denne prognoserapporten er pr. 30.04.2018 – og her ligger det mye usikkerhet. 

Vi ligger bak budsjett samlet sett. Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Det er for 

tidlig å si noe helt sikkert om driften, derfor fremmes det i denne omgang ingen budsjettreguleringer.  .Det vil vi komme tilbake til på høsten.  

Men slik vi ser det nå er det på oppvekst og sentrale funksjoner at utfordringene er størst. Viser til kommentarene under hver sektor. Slik det nå 

ser ut så ligger det an til en overskridelse på ca 1, 9 Mill dersom dette fortsetter. Det er om lag 0,9% avvik 
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Rådmannens forslag til tiltak: 

 
 Ingen konkrete tiltak foreslås i denne omgang ut over nøye kostnadskontroll  

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Tertialrapport nr:   1 /2018        Sentraladministrasjonen  

 
    1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  23 011 996 9 060 592 8 192 343  21 741 512 -1 270 484 

Sum Inntekt  -5 731 000 -1 074 627 -1 910 336 - 3 801 459 1 929 541 

Netto Utgift  17 280 996 7 985 965 6 282 007 17 940 053 659 057 

       

 KOMMENTAR: 
Innenfor kapitelet sentraladministrasjonen har det vært en del utgifter som ikke var budsjettert. Det gjelder blant annet oppgradering av 

saksbehandlingssystemet(ESA), innføring av tjenesten «Svar inn» , kostnader ved den nye personvernloven og kommunestyrets vedtak om 

budsjett for kontrollutvalget. Dette dreier seg i hovedsak om engangskostnader, men samlet sett er beløpet høyt. Vi skal se på interne justeringen, 

men det er sannsynlig at budsjettet må justeres ved neste tertialrapport. 

 

SYKEFRAVÆR: 

Sykefraværet er  xxx % for perioden januar-april. 

 

FORSLAG TIL TILTAK: 

Eventuelle budsjettreguleringer vil bli fremmet etter 2 tertial. Det er litt for tidlig etter 4 måneder å konkludere sikkert innenfor de enkelte 

budsjettlinjene. 

Fokus på kostnadene. 

 

 

Harald Larssen 

Rådman 
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Tertialrapport nr:  1 /2018      Opplæring 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  46 977 687 17 440 153 15 671 341 48 087 143 1 109 456 

Sum Inntekt  -13 833 485 -3 143 630 -4 611 160 -13 823 299 10 186 

Netto Utgift  33 144 202 14 296 523 11 060 181 -13 823 299 1 119 642 

 

 

 
SEKTORLEDERS KOMMENTAR: 
Regnskapet viser at det er et negativt avvik på ca. ca. 3 MNOK sammenlignet med samme tid 2017 utgjør dette en differanse på 2.9 MNOK. Gjennomgang av 

regnskap har avdekket 3 forhold og som ved beregning av prognose for 2018 viser at man uten regulering vil kunne få et negativt avvik ved på totalt 1.1 
MNOK for 2018.  Forbruket for 1.tertial utgjør ca. 43 % av budsjettet, dette innebærer et negativt avvik på 10%. Dette er knyttet til lønn, inntekter og 

utgående refusjoner. 

 
Når det gjelder manglende inntekter så skyldes dette at refusjonskrav Losa, finsk, samisk inntektsføres før mai/juni, samt at tilskudd fra IMDI og 

norskopplæring ikke betales ut hver måned.  Det er ca. 1.7 MNOK i inntekter som vil bli inntektsført på et senere tidspunkt og som derfor gir en negativ 

innvirkning på prognosen. I tillegg viser en gjennomgang av lønn at man jevnt over har høyere lønnsutgifter til tross for at lønningene er korrekt mht 

stillingsstørrelse og plassering.  Avviket kan skyldes at resultatet av lokale forhandlinger ikke er lagt inn i budsjettet for 2018. Man ser også at lønn som var 
lagt inn i lønnsark i forbindelse med budsjettarbeid ikke ligger inne i vedtatt budsjett. Dette gjelder 1 årsverk midlertidig stilling ved Galgeneset barnehage, 

som utgjør ca. 460 000,- på årsbasis samt lønn for ett årsverk i voksenopplæringen i Kjøllefjord.  Dette utgjør ca. 900 000,-. I tillegg har det vært gjennomført 

etterbetaling av lønn til lærere ved Lebesby skole. Man har hatt overtid ved både flyktningetjenesten og på Veidnes skole, hvor sistnevnte skyldes manglende 
vikar. I tillegg har man vært nødt til å kjøpe inn  nye fagsystem, noe som gir økte lisenskostnader. Det er utbetalt refusjon på over kr.600 000,- til Midt-

Finnmark PPT, utbetalingene skjer to gang per.år.  Korrigering av prognose viser at man vil få et avvik på ca 1.1 MNOK kroner, og dette er i all hovedsak 

lønnsmidler. Fra høsten vil man på grunn av økt elevtall ved Veidnes skole få økte lønnskostnader på mellom kr. 500 000,- til 800 000,-.  

 

Sykefravær: 

Statistikken for sykefravær i sektor for oppvekst er på 2.99%, forutsatt at all sykefravær er registrert. Dette er veldig lavt, ca 68% er fravær som strekker seg 

mellom 17-56 dager og ca.35% på 4- 16 dager.   
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Rekruttering ansatte: 

Sektor for oppvekst sliter fortsatt med å rekruttere lærere og barnehagelærere. Det må vurderes om man skal sette inn spesifikke rekrutteringstiltak.  Man må 

påregne at man fortsatt vil ha pedagogiske ledere i barnehagen via dispensasjonsordning samt ufaglærte lærere i skolen. Veidnes skole er spesielt sårbar fordi 

man også mangler boliger til lærere samt at man ikke har tilgang til vikarer med undervisningskompetanse. 
 

Etter- og videreutdanning: 

Lebesby kommune har fått godkjent videreutdanning av 3 barnehagelærere innen naturfag og matematikk samt språkutvikling og språklæring. 5 lærere har fått 
godkjent sine søknader og skal ta videreutdanning innen matematikk 1.-7 trinn, Norsk som andrespråk, profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10 trinn og 

lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter for 1.-7 trinn.  Videreutdanningen støttes av UDIR med tilskudd til frikjøp gjennom vikarordning eller 

stipend. Videreutdanningen er i tråd med satsningsområdene og prioriteringer jamfør kompetansebehov i skoler og barnehager. 
 

Lebesby kommune inngår i RSK Midt-Finnmark, og har i den forbindelse bidratt til utvikling av felles strategiplan for kompetanseheving for ansatte i skole 

og barnehage som finansieres via midler fra Fylkesmannen. RSK Midt har fått på plass egen hjemmeside https://rskmidt.no/ . Oppvekstsjef er kontaktperson 

for RSK Midt i forhold til Fylkesmannen og UH sektoren, og sitter også i Fylkesmannens referansegruppe for prosjektet «Kompetanseløft Finnmark». 

 

Bosetting og kvalifisering flyktninger: 

Det er bosatt 36 flyktninger, 22 barn og 14 voksne fra Syria og Eritrea. I tillegg øker barnetallet via familiegjenforening og fødsler. Kommunen hadde vedtak 
om bosetting av inntil 45, men dette vil ikke bli gjennomført da IMDI har informert om stans i bosettingen. Den første fasen av bosettingen er ferdig, nå er vi 

inne i en annen fase hvor både voksne og barn får behov for annen oppfølging enn tidligere og med dette nye utfordringer. Barnehage, skole, voksenopplæring 

og koordinator arbeider veldig godt innenfor de rammene som de har tilgjengelig.  Det har vært gjennomført fagdag for ansatte i helse, skole, barnehage og 
flyktningetjenesten om traumeforståelse i regi av RVTS. Voksenopplæringen må i løpet av høsten over i nye lokaler da Nordkyn vekst skal overta nåværende 

lokaler ved årsskiftet. 

 

SLT arbeid 
Lebesby kommune har fått tildelt midler til SLT-koordinator og kan derfor videreføre dette arbeidet ut 2018. Tiltak for 2018 er nedfelt i SLT plan som ble 

rullert ved årsskiftet. Unni Esp fortsetter som SLT-koordinator og kombinerer dette med stilling som leder for ungdomsklubbene. 

 

Bibliotek og kulturskole: 

Lebesby kommune har fått Fylkeskommunens bibliotekpris for arbeidet som utføres av biblioteksjefen i Kjøllefjord, og dette er knapt ett år etter at biblioteket 

og Maker Space er tatt i bruk. Det er høye besøkstall fra skole og barnehage både i forhold til bibliotek og bruk av Maker space. Kulturskolen har arranger to 

forestillinger våren 2018, begge som resultat av tverrfaglig samarbeid. 

 

Utviklingsarbeid i skole og barnehage: 

https://rskmidt.no/
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Skoler og barnehage er godt i gang med satsningsområdene IKT, språkløyper og Realfag, men hvor hovedfokuset fortsatt er knyttet til realfag. 17 april var 

Strategiplanen for realfag oppe som orienteringssak i kommunestyret.  I februar og nå i mai har det vært gjennomført oppstartsmøte og veiledning i regi av 

veilederkorpset da Lebesby kommune er valgt ut som oppfølgingskommune.  Kommunen vil få veiledning i 2 år fremover. 

 
 

 

 
 

 

Læringsresultater: 

 
Nasjonale prøver Resultat for 5 trinn: 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk - Lebesby kommune 46 . 62 49  

Engelsk - Finnmark fylke 49 48 48 48 

Engelsk – Nasjonalt 50 50 50 50 

Lesing - Lebesby kommune 47 . 54 49 

Lesing - Finnmark fylke 48 49 47 48 

Lesing – Nasjonalt 50 50 50 50 

Regning - Lebesby kommune 43 44 55 * 

Regning - Finnmark fylke 48 48 48 48 

Regning – Nasjonalt 50 50 50 50 

Kommentar: Resultatet for nasjonale prøven skoleåret 2017/2018 viser at elever på 5 trinn har lavere snitt jfr. nasjonalt nivå. Dette er en negativt endring sammenlignet med 

forrige skoleår.  Analyse av fordeling på mestringsnivå 1- 3 viser at mellom 23- 32 % av elevene som deltok presterte på mestringsnivå 1 i lesing, regning og i engelsk. 

Skolen må sette inn tiltak og lage en plan for hvordan de systematisk skal følge opp elevene som ligger på mestringsnivå 1, som er det laveste.   
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Resultat for 8 trinn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk - Lebesby kommune 49 47 49 50 

Engelsk - Finnmark fylke 48 49 48 49 

Engelsk – Nasjonalt 50 50 50 50 

Lesing - Lebesby kommune 47 50 46 47 

Lesing - Finnmark fylke 48 49 48 49 

Lesing – Nasjonalt 50 50 50 50 

Regning - Lebesby kommune 50 49 46 43 

Regning - Finnmark fylke 47 48 47 49 

Regning – Nasjonalt 50 50 50 50 

Kommentar: Resultatet for elever i 8 trinn viser at de i skoleåret 2017/2018 skårer høyere i engelsk enn snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. I Lesing og regning skårer de 

lavere enn snittet for Finnmark og på nasjonalt nivå.  Skolen må sette inn tiltak og lage en plan for hvordan de systematisk skal følge opp elevene som ligger på mestringsnivå 

1, som er det laveste.   

 

Resultat for 9 trinn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Lesing - Lebesby kommune 52 54 56 51 

Lesing - Finnmark fylke 52 51 53 51 

Lesing – Nasjonalt 54 53 54 54 

Regning - Lebesby kommune 52 56 49 52 

Regning - Finnmark fylke 52 51 52 51 

Regning – Nasjonalt 53 54 54 54 

Kommentar: Resultatet for elever i 9 trinn viser at de i skoleåret 2017/2018 i snitt har samme resultat i lesing og  og litt høyre snitt i regning sammenlignet med snittet for 

Finnmark, men lavere enn snittet for nasjonalt nivå. Snittresultatet viser at elevene er på mestringsnivå 4 hvor 5 er høyest. Sett over tid er resultatene i vår kommune variabel 

fra år til år.  Det må arbeides målrettet for å heve resultatet kommende år, snittresultatet viser at elevene er på mestringsnivå 3 hvor 5 er høyest. Manglende grunnleggende 

ferdigheter får konsekvenser for elevenes læring gjennom hele grunnskolen og bidrar til lave standpunktskarakterer og eksamensresultat. 
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Tertialrapport nr:  1  /2018      Helse - og omsorg 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  82 090 657 27 762 832  26 954 133 82 979 216 888 559 

Sum Inntekt  -22 602 159 -7 893 303 - 6 290 121 -23 481 674 -879 515 

Netto Utgift  59 488 498 19 869 529 20 664 012 59 497 542 9 044 

 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

Ut fra prognosen kan det synes som at vi øker utgiftene i forhold gjeldende budsjett, men at inntektene har en økning. Økingen kommer 

hovedsakelig fra vikarutgifter og overtid i pleie- og omsorgtjenesten. Dette vil følges nøye opp gjennom året for iverksettelse av eventuelle tiltak.  

 

Forklaring til prognosen; 

 Alle ansvar på helsesiden, foruten Nordkyn legetjeneste, ser ut til å holde seg innenfor gjeldende budsjett.  

 Nordkyn legetjeneste; Kommuneoverlege går av med pensjon fra og med 1.juli 18. I forbindelsen med stillingsutlysningen, så ble det 

valgt å lyse ut i lokalaviser i nærområder til sykehusdistrikt. Dette var en kostnad som ikke var budsjettert. Det er pr i dag forhandlinger 

med en svært erfaren lege til denne stillingen. Uansett hva vi kommer frem til, så vil kostnadene for denne stillingen øke. Det vil 

tilkomme ekstra lønnsutgifter, da kommuneoverlege ikke tar ut ferie i sin oppsigelsestid (31.08.18), og innleie/ny lege, må dekke opp 

deler av denne tiden. 

Legene har et vakttillegg pr time, som utbetales over timeliste. En lege leverte timelisten i januar 18, som gjaldt høsten 17 som utgjorde 

kr 115 000,-, som ikke er budsjettert for. Det er tatt opp med legene, og rutiner er endret, slik at timelistene skal leveres hver måned som 

alle andre ansvar.  

I forbindelse med mye dårlig vær tidligere i år, med stengte veier over tid, måtte vi i perioder bemanne med legevaktslege i begge 

kommunene, som gir en ekstra utgift.  

I 2017 ble turnusleger som er meldt inn til oppstart flere ganger meldt at de ikke kan starte opp på grunn av graviditet eller tilrettelegging 

ved graviditet, og vi må lyse ut og dekke turnuslegen som ikke kommer. Vi får kun turnuslege tilskudd for en pr legekontor. Så når vi må 

dekke opp med en ekstra da den gravide ikke kan gå vakter, blir dette merutgifter for legetjenesten. Til høsten så er det sannsynlig at vil 

det være 2 turnusleger ved Kjøllefjord legekontor, hvor den ene legen skal ta restturnus på grunn av graviditet i fjor. 
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 Pleie- og omsorgstjenesten; Denne tjenesten har nå over tid vært preget av at vi ikke har grunnbemanningen tilstede. Dermed viser 

prognosen store overskridelser på vikarutgifter og overtid. Det jobbes mye for å rekruttere personell, men det er en utfordring både i 

forhold til boliger og lønnsmessig. Når det gjelder rekruttering av sykepleiere, så er dette en nasjonal utfordring, samt at sykepleierne ved 

sykehusene har betydelig mer i grunnlønn enn kommunene. Personell vi rekrutterer utenfra, har sine faste boutgifter på sitt hjemsted og er 

ikke villige til å betale husleieutgiftene her. Denne problematikken har økt særlig etter at husleieutgiftene er regulert opp de siste par 

årene.   

Det var lyst ut flere helsefagarbeiderstillinger og her var det flere kvalifiserte søkere, og avdelingslederne jobber pr tiden med ansettelser.  

 Hjemmebasert Laksefjord; Overforbruket skyldes ressurskrevende bruker. Denne har krevd 1:1 bemanning og det har ikke vært mulig å 

gjøre dette uten innleie av ekstravakt på kveld og i helgene. Det har hele tiden vært jobbet med å leie inn de som ikke utløser overtid eller 

som er «billigst» på timelønn. Allikevel har også disse utløst overtid på vakter. Det er liten tilgang på vikarer og det blir ofte fast ansatt 

som tar ekstravakter der det er behov for personale med fagkompetanse. 

Det er budsjettert med at nattevaktene skal tas bort, og dette utgjør ca kr 400 000,-.  

Avdelingsleder har klart å rekruttere personell, så det forventes at det store overforbruket vil jevne seg ut i løpet av året. Videre vil 

kjøkkenet stenges i en periode i sommer, og kokken, som også er helsefagarbeider, vil gå inn i ordinær pleie for at ferieavviklingen vil gå 

innenfor budsjett.   

 Sykehjemmet; Årsaken til overforbruk skyldes hovedsakelig vakante stillinger som bemannes med vikarer. I tillegg er det fortsatt behov 

for en ekstravakt på ettermiddagene og helgene på grunn av flere ressurskrevende beboere/pasienter.   

 

På tross av overskridelser, kommer sektoren i «balanse». Dette kommer av at de andre avdelingene og tjenestene kommer i en positiv «balanse», 

ifølge prognosen.    

 

Diverse prosesser; 

 Multidose er innført ved hjemmebasert Kjøllefjord og sykehjemmet. Innføringen ved hjemmebasert omsorg laksefjord er startet. 

Tilbakemeldingene fra sykepleierne er at overgangen til multidose er svinn og kvalitet sikret medikamenthåndteringen, samt frigjøring av 

mange timers arbeid pr uke.   

 Velferdsteknologi; Alle avtaler er på plass og innkjøp har startet. Opplæring av ansatte starter i juni. Implementering har startet.   

 Fysioterapitjenesten utarbeider et skjema som skal benyttes til kartlegging av boliger til personer over 67 år, jfr. pleie- og omsorgsplan. 

Dette for å kunne utrede, forebygge, tilrettelegge samt oppdage personer som faktisk har et hjelpebehov. Fysioterapeut og sykepleier har 

kartlagt til sammen 37 boliger (Veidnes, Kunes, Lebesby og Kjøllefjord). De anslår at de skal kartlegge ca 35 boliger til i Kjøllefjord, 

dette vil starte opp igjen september 18. De skal utarbeide rapport etter kartleggingen.   

 Diabetes/ kols sykepleier utarbeider plan for intern undervisning. 

 Viser forøvrig til saksfremlegget «statusrapport for pleie- og omsorg» med tiltaksplan for pågående prosesser i denne tjenesten.  
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SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Det totale sykefraværet pr utgangen av april er xxx%.   

 

 

 

 

 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

 Fortsatt svært vanskelig å rekruttere sykepleiere både til sykehjemmet og hjemmebasert omsorg.  

 Ferieturnus er ferdig, men det har ikke lykkes å få rekruttert alt av ferievikarer.   

 Avdelingsleder på hjemmebasert og ved sykehjemmet vil overlappe hverandre i ferieavviklingen sin.  

 Ny kokk ved kjøkkenet på sykehjemmet er ansatt. 

 Helsesøster er tilsatt i midlertidig stilling.  

 

 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

 Fokus på inntektene 

 Fokus på sykefravær og arbeidsmiljø 

 Fortsatt god budsjettoppfølging 

 Fortsatt stor fokus på bemanningssituasjonen og rekruttering.  

 

 

 

 

 

10.05.2018 

Muna Larsen 

Helse- og omsorgssjef 
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Tertial 

 

 

rapport nr:   1 /2018        Teknisk 
 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  32 898 879 11 969 861 11 817 816 33 984 129 1 085 250 

Sum Inntekt  -24 202 356 -8 404 338 -8 042 612 -25 287 606 -1 085 250 

Netto Utgift  8 696 523 3 565 523 3 775 204 8 696 523 0 

 

      Bygg og Eiendom 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  0 119 882 0 119 882 119 882 

Sum Inntekt  0 0 0 0 0 

Netto Utgift  0 119 882 0 119 882 119 882 
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SEKTORLEDERS KOMMENTAR: 

Det er ingen dramatikk i den økonomiske situasjonen i teknisk sektor. 

Det er imidlertid ikke budsjettert med lønn til vikarer på Bygningsdrift. 

Bygningsdrift har meldt behov for vaktmestervikar på helsesenteret i ferien. 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Under xxx % 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

Alle stillinger er besatt. 

 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

Ingen spesielle. 

 

Birger Wallenius 

Teknisk sjef 
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Tertialrapport nr:   1 /2018        Skatter og rammetilskudd 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  1 586 678 1 249 124 528 888 2 808 727 1 222 049 

Sum Inntekt  -136 538 200 -42 283 968 -49 914 808 -137 760 249 - 1 222 049 

Netto Utgift  -134 951 522 -41 034 844 -49 385 920 -134 951 522 0 

      

 

 
 RÅDMANNENS KOMMENTAR: 

 I rute på dette området. Det kan se ut som om at skatteinngangen er noe høyere enn budsjettert, men vi er tidlig i året og må se utviklingen 
videre før en kan si noe sikkert.  

 

 

 

Tertialrapport nr:   1 /2018        Renter, Avdrag m.v. 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  26 927 603 4 566 432 8 776 130 27 482 206 554 603 

Sum Inntekt  -10 586 300 -743 471 -612 336 -11 169 731 -583 431 

Netto Utgift  16 341 303 3 822 961 8 163 794 16 312 475 -28 828 

 

 

 

RÅDMANNENS KOMMENTAR: Vi forventer at dette skal gå i henhold til budsjett 
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Oppfølging av budsjettvedtaket 2018

Tiltak Beløp (kostnad+ , Besparelse -)Status Utført

Oppta lån på 4,75 mill til V/A 

investeringer Låneopptak er gjort OK

Oppta 2 mill i startlån Innvilget av husbanken OK

Rådmannen gis fullmakt til å inngå 

forpliktende avtale for V/A arbeider i 

2019 på inntil 4,0 mill

Anbud på V/A ikke lyst ut 

enda, vurdres når vi får 

inn anbudene

Igangsette omstillingsprogram med 

årlig effekt 2,0 mill

Forberedelser pågår, 

iverksettes videre tter 

1.tertial Pågår

Løypekjøring lysløyper 70000 Innarbeidet i budsjett OK

Vedlikehold Kjøllefjord stadion 35000 Innarbeidet i budsjett OK

Chrisfestivalen 200000 Innarbeidet i budsjett OK

Forstudie basseng 70000

Innarbeidet i budsjett, 

men tilbakemelding fra 

kulturleder er at beløpet 

er for lavt. Dette får 

gruppen behandle 

videre Pågår

Psykologstillingen oppretteholdes 314 426 Innarbeidet i budsjett OK

Prosjektering liggekai Kjøllefjord 50000

Legges fra i KS som sak i 

møte 17/4 OK

Legge ned administrasjonsutvalegt -47000 Lagt ned OK

Inndekning gjørs med reduskjon i 

avsetning til fond 692426 Innarbeidet i budsjett OK

Bolig i Lebesby (Gnr23, Bnr 44) selges 

til høystbydende over takst…

Vil bli igangsatt når ny 

utleiebolig er ferdig

Skjøtingbergveien INV 250 000 Ikke igangsatt

Gatelys Lebesby INV 400 000

Arbeides med 

forespørsel Pågår

RO-rapporten følges opp og at tiltak 

presenteres for kommunestyret i 

april

Var til behandling i FS i 

april, men ble sendte 

tilbake for videre 

bearbeiding Pågår

Kommunestyret ber om at 

kommunen tar initiativ til arbeidet 

med demensvennlige samfunn i 

kommunen vår

Saken behandles i KS i 

Juni

Punkt om Havbruksnæringen

Blir en oppfølger i og 

etter kystsoneplanen Pågår  
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OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK 1. Tertial 2018

Saksnr Sakstittel Status i saken Vedtaket utført 

1/2018 Godkjenning av innkalling OK

2/2018 Godkjening av saksliste OK

3/2018 Godkjenning av protokoll ks 18.12.2017 OK

4/2018 Budsjettregulering Investering/drift Utført i Agresso OK

5/2018 Budsjett2018 kontrollutvalget OK

6/2018 Retaksering eiendommer

Pågår, er utfordringer med innstallasjon 

av programvare på server. Avtale gjort 

på verk og bruk taksering

7/2018 Vertskommune Arctic Race Pågår

8/2018 Fortøyningskai Avventer dialog med brukere

9/2018 Tilretteleggin skolebygg Arbeidet igangsettes

10/2018 Etablering av prosjektstilling skolefaglig rådgiver

11/2018 Orientering om realfag satsingen Orientering gitt i kommunestyret OK

12/2018 Festivalstøtte Blir endret til neste budsjettår

13/2018 Overgang matrikkeladresser til veg adresser Arbeidet pågår

14/2018 Scooterløyper - rammer for ny forskrift Starter opp senere

15/2018 Detaljreguleringsplan Kjøllefjord ytre havn Planen er kunngjort og ok OK

16/2018 Omorganisering teknisk sektor Saken skal opp på nytt i KS juni

17/2018 Kontrollutvalgets årsrapport OK

18/2018 Kontrollutvalgtes årsplan 2018 OK

19/2018 Plan for selskapskontroll OK

20/2018 Fastsetting av valgdag 2019 OK

21/2018 Reglement Lebesby Eldreråd OK

22/2018 Suppleringsvalg IKAF OK  


