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Økonomiplan 2018-2021. Alstahaug kommune. 
 
 
Formannskapet den 29.11.2017: 
 
Kirkeverge Tove Hansen og prost Olav Rune Ertzeid orienterte om prosjektet 
sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd.  
 
Ordfører la på vegne av AP fram flg. verbalforslag til budsjettforslaget i Arena 
(se vedlegg): 
 
Alstahaug Arbeiderparti ønsker å legge til rette for en rask igangsetting av prosjektet med 
Fremtidens eldreomsorg, og legger i vårt forslag til budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 
til prosjektering og oppstart av nytt sykehjem på «Karlsenmarka».  
Alstahaug Arbeiderparti mener dette må sees på i to byggetrinn. 
 
1. Prosjektering og bygging på Karlsenmarka så raskt som mulig gjennom å følge opp 
vedtak fra Alstahaug kommunestyre over flere år. 
2. Igangsetting og ombygging av eksisterende sykehjem på Åsen etter ferdigstilling av 
nytt sykehjem på Karlsenmarka i tråd med de planer og skisser som administrasjonen har 
lagt fram høsten 2017.  
3. Utvide tilbudet trinnvis i økonomiplanen slik at investeringer blir riktig periodisert i tråd 
med prosjektets utvikling. 
4. Gjøre nødvendige vedtak i budsjett og økonomiplan slik at Alstahaug kommune sikrer 
tilskudd til heldøgns omsorgsplasser og omsorgsboliger med en ramme på ca 100 
millioner slik administrasjonen har skissert planene for utbygging og drift. 
 
Alstahaug Arbeiderparti viser til sitt forslag til vedtak 11. oktober 2017 i forbindelse med 
skolestruktur og fremtidens eldreomsorg. 
 
1. Ny skolestruktur i sentrum alternativ D. Her ønsker Alstahaug Arbeiderparti at man 
nøye ser på investeringstakten, og legger inn et tak på investering på 50 millioner 
eksklusiv mva som legges inn med oppstart fra 2019. Det legges inn 50 millioner eks mva 
i siste del av økonomiplanperioden for å ferdigstille skolebygg i ny struktur. 
2. Alstahaug Arbeiderparti ser konsekvensene av fallende elevtall og vil overføre midler til 
investering og drift til pleie- og omsorgssektoren som har store utfordringer de 
kommende årene med endring i demografien. Vi blir flere eldre og har fått færre elever i 
barnehage og skolesektoren over flere år. 
3. Flytting av ungdomsskolen ved Søvik skole til Sandnessjøen ungdomsskole. 
4. Tjøtta skole opprettholdes sånn som i dag med 1 – 10 skole. 
5. Kommunal barnehage på Tjøtta: Administrasjonen får i oppgave å legge til rette for et 
fortsatt godt barnehagetilbud i sørenden av kommune. 
6. Det startes prosjektering av ny stor barnehage i tilknytning til eksisterende barnehage 
på Sandnes. 
 
Repr. Peter Talseth, SP la på vegne av Sp, H og Frp fram flg verbalforslag til 
budsjettforslaget i Arena (se vedlegg): 
 



I forlengelsen av kommunestyrevedtaket 11.10.17, avventer kommunestyret et reelt 
forslag vedr skole-nytt sykehjem i forhold til AK’s økonomiske evne. 
 
I tillegg til vedlagte budsjettvedtak vil formannskapet synliggjøre vilje til investering: 
 

 -18 -19 -20 -21 

Skole alt - B 50 mill                         90 mill                           

Sykehjem 20 mill 50 mill                         50 mill                          

 
 
Votering: 
Forslaget fra Administrasjonssjefen falt enstemmig. 
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble satt opp mot forslaget fra Sp, H og Frp. 
Forslaget fra Sp, H og Frp ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
 
Administrasjonssjefen gjorde oppmerksom på at prosjektene skole og sykehjem ikke er 
inne i formannskapets innstilling. 
 
Ordfører la fram flg. forslag: 
 
1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling driftsbudsjett for 2018, 

slik det fremgår av vedlagte tabeller.  
 
2. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjettet 

for 2018 med de finansieringsplaner som framgår av vedlagte tabeller.  
 
3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak 

rentesatser, låneinstitusjoner m.v.).  
 
4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både 

med hensyn til opptak og vilkår.  
 
5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer 

slik det fremgår av formannskapets innstilling til Gebyrregulativ for 2018.  
 
6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2018 etter de maksimale satser som 

Stortinget vedtar.  
 
7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 

6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 
kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av 
eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Ved 
taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (25.06.2008 - sak nr 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire 
terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, 
eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven §7 c. I 
medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi 
for eiendomsskatt (etter søknad) dog begrenset til bygg som er fredet etter 
kulturminneloven. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av § 7 bokstav a.  

 
8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2018.  
 
9. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan for 

Alstahaug kommune for perioden 2018– 2021 slik det framgår av vedlagte tabeller.  



  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 
1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling driftsbudsjett for 2018, 

slik det fremgår av vedlagte tabeller.  
 
2. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjettet 

for 2018 med de finansieringsplaner som framgår av vedlagte tabeller.  
 
3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak 

rentesatser, låneinstitusjoner m.v.).  
 
4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både 

med hensyn til opptak og vilkår.  
 
5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer 

slik det fremgår av formannskapets innstilling til Gebyrregulativfor 2018.  
 
6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2018 etter de maksimale satser som 

Stortinget vedtar.  
 
7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 

6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 
kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av 
eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Ved 
taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (25.06.2008 - sak nr 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire 
terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, 
eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven §7 c. I 
medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi 
for eiendomsskatt (etter søknad) dog begrenset til bygg som er fredet etter 
kulturminneloven. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av § 7 bokstav a.  

 
8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2018.  
 
9. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan for 

Alstahaug kommune for perioden 2018– 2021 slik det framgår av vedlagte tabeller.  
 
 
Bevitnes: 
 
Kristin Vangen 
Sekr. 
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