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Formannskapet den 02.12.2015: 

 

Repr. Eirik Fiksdal Berglund ba formannskapet vurdere hans habilitet, da han er enhetsleder 

ved Sandnes barneskole, og fratrådte. Til stede 6 repr. Formannskapet vedtok enstemmig at 

repr. Berglund var inhabil i hht. FVL § 6 2. avsnitt. 

 

Ordfører la på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram flg. forslag til budsjett, se 

vedlegg. 

 

Repr. Elisabeth N Blix la på vegne av Høyre fram flg. forslag til budsjett, se vedlegg. 

 

Votering: 

Forslaget fra administrasjonssjefen – Falt enstemmig. 

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble satt opp mot forslaget fra Høyre. Forslaget fra 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

 

Ordfører la fram flg. forslag: 

1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2016, slik det 

fremgår av vedlagte tabeller.  

 

2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2016 med de finansieringsplaner 

som framgår av tabeller vedlagt.  

 

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 Gebyrregulativet for 2016.  

 



6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2016 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 

2016 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. Ved særlig omfattende restaurering 

av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis 

fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre 

enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven § 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven § 

7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). 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 2016.  

 

9. Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden  

    2016 – 2019 slik det framgår av vedlagte tabeller.  

 

Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

 

1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2016, slik det 

fremgår av vedlagte tabeller.  

 

2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2016 med de finansieringsplaner 

som framgår av tabeller vedlagt.  

 

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 Gebyrregulativet for 2016.  

 

6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2016 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 

2016 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. Ved særlig omfattende restaurering 

av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis 

fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre 

enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven § 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven § 

7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). 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 2016.  

 

9. Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden  

    2016 – 2019 slik det framgår av vedlagte tabeller.  

 

Bevitnes: 

 

Kristin Vangen 

Sekr. 

 

 

 

 


