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Økonomiplan 2018-2021. Alstahaug kommune. 
 
 
Kommunestyret den 13.12.2017: 
 
 
Taletid i hht. kommunestyrets reglement.  
 
Før kommunestyret startet budsjettdebatten fikk administrasjonssjef Børge Toft ordet og 
orienterte om administrasjonens arbeid med grunnlag for budsjett 2018 og økonomiplan 
2018 – 2021.  
 
Nedenfor refereres innkomne forslag: 
 
Fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Rødt, se vedlegg. 
 
Fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og uavhengig, se vedlegg. 
 
Fra Høyre, se vedlegg: 
 
Votering: 
Budsjettforslaget fra Høyre ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Rødt falt. 
Forslaget fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og uavhengig falt 
Formannskapets innstilling falt. 
 
Ordfører refererte:  
1. Alstahaug kommunestyre vedtar Høyres forslag til driftsbudsjett for 2018, slik det 
fremgår av vedlagte tabeller.  
 
2. Alstahaug kommunestyre vedtar Høyres forslag 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 eiendomsskatteloven 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 Høyres forslag til økonomiplan for Alstahaug 
kommune for perioden 2018– 2021 slik det framgår av vedlagte tabeller.  
 
Generalvotering:  
Forslaget ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer. 
 
Nedenfor refereres innkomne verbalforslag, samt votering: 
 
Fra Rødt: 
I tilknytning til behandling av Alstahaug kommunes budsjett og økonomiplan 2018-2021 
vil kommunestyret uttale følgende: 
 
I likhet med en rekke andre distriktskommuner er Alstahaugs økonomiske situasjon svært 
vanskelig. Årsaken til dette er sammensatt. Kommunestyret finner likevel grunn til å peke 
på flere forhold som de siste årene gradvis har bidratt til å øke problemene: 
Regjeringens politikk med å pålegge kommunene stadig nye oppgaver som det samtidig 
ikke kompenseres tilstrekkelig for. Årvisse skattelettelser, hovedsakelig til de med høyest 
inntekt, har medført stagnasjon i kommunenes frie inntekter. Det siste som er på 
trappene er endring i reglene for eiendomsskatt som fratar kommunene eiendomsskatt fra 
verker og bruk. Kommunestyret vil videre peke på den systematiske reduksjonen over 
flere år av midler til distriktspolitiske tiltak som kunne bidratt til ny virksomhet og 
utvikling av arbeidsplasser og befolkningsvekst utenfor de store byene. Også på andre 
områder føres det en politikk som bidrar til å tappe distriktene for ressurser, vi nevner 
politireform, domstolsreform og høgskolereform som eksempler. Heller ikke i forhold til 
viktige næringer i vårt område som oppdrett og olje/gass er regelverk og skatteregime 
slik at ressursene i nødvendig grad kommer kommunene som tilretteleggere tilgode. 
 
I sum fører denne politikken til at distriktskommunene gradvis tappes for viktige ressurser 
både menneskelig og økonomisk. 
 
Kommunestyret ønsker å uttrykke sin protest og bekymring over det retningsvalg 
regjering og stortingsflertall har gjort de senere år når det gjelder kommunal- og 
regionalpolitikken. 
Vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
 
Fra uavhengig repr. Nilsen: 
1. Medlemskapet i Kystriksveien og Helgeland Reiseliv videreføres. Årsaken ligger i den 

felles markedsføringen som disse organisasjonene står for på vegne av våre 
turistdestinasjoner. 

2. Årlig støtte til Peter Dass-dagene på kr. 150.000,- fjernes og går inn i 
Kulturbudsjettet. 

3. Støtte til Kulturminneplanen som er under utarbeidelse gis med et beløp på kr. 
100.000,-. Foreslått beløp i budsjett er kr. 85.000,-. 

4. Alstahaug kommunes økonomiske situasjon er meget anstrengt og det foreslås et 
generelt nedtrekk på 2 % for alle poster. Det presiseres at nedtrekket ikke skal ramme 



våre lovpålagte ytelser for barn, syke og eldre. Imidlertid ser kommunestyret seg nødt 
til å foreslå omfattende rasjonaliseringstiltak – sammenslåing av stillinger – 
endringsledelse etc. Dette tiltaket bør starte tidlig i 2018 med oppfølgende 
rapportering til formannskap og kommunestyre. 

Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
Fra Senterpartiet: 
I forlengelsen av kommunestyrets vedtak om Alt B som gjeldene skolestruktur i sentrum, 
vil kommunestyret ha framlagt en sak hvor man utreder delt barnehage mellom 
bestående barnehage på Sandnes og Ura skole. 
Falt ettersom annet alternativ var vedtatt. 
 
Fra Sosialistisk venstreparti: 
Fremskynde endring skolestruktur i sentrum frem i tid.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Fra Venstre: 
1. Skrinlegging av arbeidet med områderegulering for Del av Stamnesmarka øvre  
Planid 20090008. 

Kommunestyret vedtar å skrinlegge forslag til reguleringsplan for Del av 
Stamnesmarka øvre, og ber om at denne slettes fra prioriteringslisten som 
planutvalget har godkjent. 

Vedtatt med 16 stemmer mot 11. 
 
2. Valg av revisjonsordning for Alstahaug kommune 

Kommunestyret ber Kontrollutvalget snarest fremme sak for kommunestyret ang valg 
av revisjonstjenester, jfr. Kontrollutvalgforskriftens § 16. De eventuelle 
budsjettmessige konsekvensene dette medfører legges inn ved budsjettregulering 
2018. 

Forslaget ble avvist av ordfører da kommunestyret tidligere har gjort vedtak om 
revisjonsordning. 
 
3. Endring av organisasjonsstruktur gjennomført av administrasjonssjefen 

Kommunestyret ber om at det snarlig igangsettes en evaluering av gjennomført 
endring av organisasjonsstruktur, vedtatt av administrasjonssjefen januar 2013. Plan 
for gjennomføring av evalueringen fremmes for og godkjennes av formannskapet. 

Forslaget ble avvist av ordfører da dette er delegert administrasjonssjefen 
gjennom delegasjonsreglementet. 
 
Fra Høyre: 
1. Det igangsettes et arbeid i 2018 for å finne et bedre og mer funksjonibelt 

budsjettverktøy/plattform for politikerne enn "Arena". 
Dette følges opp av formannskapet i god tid før budsjettprosessen høsten 2018. 

Enstemmig vedtatt. 
 
2. Idrettshall (tiltak 024): Skal vurderes lokalisert til Stamnes eller Søvik.  
Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 
 
1. Alstahaug kommunestyre vedtar Høyres forslag til driftsbudsjett for 2018, slik det 
fremgår av vedlagte tabeller.  
 
2. Alstahaug kommunestyre vedtar Høyres forslag 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 Høyres forslag til økonomiplan for Alstahaug 
kommune for perioden 2018– 2021 slik det framgår av vedlagte tabeller.  
 
Bevitnes: 
 
Kristin Vangen 
Sekr. 
 

Repr. Hanne Nora Nilssen, V la fram flg. protokolltilførsel: 
Alstahaug venstre ønsker å drive en økonomisk ansvarlig politikk. Vi er svært bekymret 
for at det nå i økonomiplanperioden legges opp til utøkning av kommunens lånegjeld på 
rundt 750 millioner. Det var derfor vanskelig å kunne støtte forslagene fra 
Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti/Rødt eller Høyre. 
 
 
 


