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Felles forslag fra Alstahaug Senterparti og Alstahaug Arbeiderparti 

 

Vi legger fram et felles forslag som vil gi tidenes investering i skole og helse og omsorg i Alstahaug 

kommune. Med bakgrunn i de demografiske endringene i Alstahaug kommune er det svært 

nødvendig med strukturelle endringer innen skole og innen helse og omsorg. Et betydelig lavere 

elevantall i vår kommunes skoler samtidig som vi ser at antall eldre med omsorgsbehov øker de 

nærmeste årene fører til at vi må investere for fremtiden. 

Ny skole for inntil 630 elever og nytt helse- og omsorgssenter med 50 plasser må bygges for å legge 

til rette for en framtidig god struktur med gode og moderne løsninger som gir handlingsrom. En 

økende modernisering og digitalisering av kommunens tjenester krever investering og tilrettelegging. 

 Bygging av en ny 1 – 7 skole i tilknytning til Sandnessjøen ungdomsskole med en 

investeringsramme på 259 millioner. 

 Bygging av 50 nye heldøgns omsorgsplasser på Karlsenmarka med en investeringsramme på 

245 millioner. Planlegging og prosjektering allerede fra 2017.  

 Bygging av en ny stor kommunal barnehage i Sandnessjøen med en investeringsramme på 30 

millioner. 

 Vi foreslår flytende kretsgrenser i Sandnessjøen sentrum med oppstart fra 1. klasse høst 

2017. 

 Aktivitør ved Alstahaug sykehjem er viktig for å tilrettelegge for et godt miljø for beboere. 

 Eiendomsskatten beholdes på dagens nivå på 4,5 promille. 

 Bygninger som har «historisk verdi» vil få innført eiendomsskatt på lik linje. 

 Investering innen Vann og avløpsdelen fortsetter med 15 millioner hvert år som foreslått av 

administrasjon. Kostnader legges i sin helhet inn egenfinansiert, og skal ikke ha driftsmessige 

konsekvenser på kommunens driftsbudsjett. 

 

 Alstahaug Ap og Alstahaug Sp vil berømme både ansatte og administrasjon for en godt 

gjennomført prosess med kommunestyrets vedtatte omstillingsprosess. Tilbakemeldinger fra 

tillitsvalgte og administrasjon vitner om et meget godt stykke arbeid. Omstillingsarbeidet vil 

på sikt føre til en vesentlig reduksjon og gir store effektiviseringsgevinster som vil gi 

Alstahaug kommune rom for foreslåtte investeringer de nærmeste årene. 
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