
Alstahaug kommune 

 

Møteprotokoll 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Botnkrona 
Møtedato: 15.11.2017 Tid: 11:00 – 14:25 

 
 
Tilstede på møtet: 
 

Medlemmer: 
Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Peter Talseth,  
Eirik F. Berglund,  

Forfall: 
Siv Helen Sigerstad, Trude Jægtvik, Tore Vikedal 
  

Varamedlemmer: 
Knut Nilsen, Trond Dimmeldal, Stig Tore Skogsholm 
  

Fra adm. 
(evt. andre): 

Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen, økonomisjef Frank 
Pedersen, kommunalsjef Kirsten Toft, kommunalsjef Connie 
Pettersen, kommunalsjef Stig-Gøran Olsen og HR-sjef Trine Håjen 
Gretesdotter 
Håkon Sund, Rødt, Hanne Nora Nilssen, Venstre  
 

Merknader til:   
- Innkalling 
- Saksliste 

Ingen 
Ingen 

Godkjenning av 
protokoll: 

Protokollen godkjennes elektronisk av ordfører og Trond A Johansen 
 
 

 

 
Innkalling var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail.  
 
Ved opprop var det tilstede 7 repr.  
I tillegg møtte gruppeleder for partier som ikke er representert i formannskapet: 
Håkon Sund, Rødt og Hanne Nora Nilssen, Venstre. 
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Arbeidsmøte budsjett 2018 
Representantene fikk anledning å stille spørsmål i forbindelse med adm.sjefens forslag, 
samt tiltakene i Arena.  
 
I møtet ble flg tiltak bedt lagt inn i Arena: 
 
Fra Høyre v/Stig Tore Skogsholm: 
1. Nedleggelse av ungdomstrinn Søvik: Ungdomsskoleelever fra Austbø sendes til Herøy. 
Øvrige sendes til Stamnes (eller Tjøtta). Ønsker beregnet innsparing ved begge alt. 
(elever til Stamnes eller Tjøtta). 
 
2. Nedleggelse av ungdomstrinn på Tjøtta: Ungdomsskoleelever fra Mindland og Tro 
sendes til Forvik. Båtrute må da koordineres. Øvrige sendes til Stamnes (eller Søvik - 
eller Forvik?). Ønsker beregnet innsparing ved begge alt. Forvik ikke nødv. 
 
3. Nedleggelse av barnehage Tjøtta / overføring til privat/fam.barnehage om mulig. 
(er dette mulig å gjennomføre?) 
 
4. Nedleggelse av Sandnes skole: Elever overføres til Bjarnetjønna. "Skolegrense" mot 
Ura flyttes nordover slik at også Ura skole fylles opp. Nye klasserom bygges evt i Ura og 
som modulbygg. Beregning ved kun dette tiltak i sentrum. 
 
Dersom to tiltak sammen har en annen innsparing enn de vil ha "sammen hver for seg" 
må dette regnes inn som et isolert tiltak. altså hvis tiltak 1 + tiltak 2 blir mer enn 
summen av dem hver for seg må dette synliggjøres. 
 
Fra Senterpartiet v/Peter Talseth: 
Utrede kostnad for Alstahaug kommune ved opprettelse av privat skole: 
a) Tjøtta 
b) Søvik 
 
Fra Senterpartiet v/Trond Dimmeldal: 
Ura skole, ved gjennomføring av vedtak av alt. B skoledrift, brukes som ny barnehage 
enten alene eller i sambruk med Sandnes barnehage. 

 
Fra Sosialistisk Venstreparti v/Eirik Fiksdal Berglund: 
 Gjenopprette Austbø oppvekstsenter. 
 Flytte mellomtrinn Søvik til byen/Tjøtta 

 
Repr. Peter Talseth, Sp la fram flg. forslag: 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 11/10.17 som omhandler fremtidig retning på 
skolestruktur og eldreomsorg, skal høyres forslag framsatt i formannskapet 15.11.17 
vedr. skolestruktur, ikke utredes i Arena. 
 
Ordfører avviste votering over forslaget, og viste til at dette var et arbeidsmøte. 

 
Frist for innlevering av skriftlige tiltak som ønskes lagt inn i Arena er  
mandag 20.11.17 kl 12.00. 
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Administrasjonssjefen orienterte om at man vil si opp IKT-avtalen med Leirfjord 
kommune. Bakgrunnen for dette er at økonomisystemer og andre fagsystemer er tett 
integrert, og disse driftes likt av IKT-avdelingen i alle HALD-kommunene. Leirfjord vil i 
ny avtale med Vefsn benytte et annet økonomisystem enn det HALD-kommunene 
benytter, dette vil fordyre og komplisere IKT samarbeidet. 

 
Til neste møte ønsker formannskapet orientering om barnehage. 
 
-- 
Informasjon om innkjøpsordning gis i formannskapet etter nyttår. 
 
Bevitnes:  
 
Kristin Vangen 
sekr. 


