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Kommunestyret den 14.12.2016: 

 

Taletid i hht. kommunestyrets reglement. 

 

Nedenfor refereres innkomne forslag: 

 

Fra Venstre: Se vedlegg 

 

Endringsforslag fra Venstre vedr. gebyrregulativet,: 

1. Pris på parkeringskort settes til 800 kr både for månedskort og beboerkort. 

2. Leie av store parkeringsplasser settes til kr. 3000,-. 

3. C.1.4 Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 

Tilleggsforslag: Antall timer skal beregnes ut fra prinsippene for reiseutjevning. 

 

Fra Høyre og Fremskrittspartiet: Se vedlegg 

 

Fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Se vedlegg 

 

Fra repr. Knut Nilsen, AP, vedr. økonomiplan for perioden 2017-2020 - investering: 

1. Sandnes skole legges ned og ombygges til stor kommunal barnehage. 

2. Bjarnetjønna skole ombygges for mottak av elever fra Sandnes. 

Maks og begrenset investering kr. 50 millioner. Overskridelser må godkjennes av 

kommunestyret. 

3. Oppstart av bygging av nytt omsorgssenter med investering kr. 40 millioner i 2017 og 

ferdigstillet i 2020. 

4. Planlegging av ny 1-7 skole på Stamnes tas ut for planperioden 2017-2020 av økonomiske 

årsaker. 

 

Fra Rødt: Se vedlegg 

 



Tilleggsforslag fra Rødt: 

1. Alstahaug kommune viderefører sin avtale med FYRET og legger inn 100 000 til 

driftstilskudd i 2017. Videre legger man inn 222 500 i resterende økonomiplan. 

Tiltak dekkes av disposisjonsfond. 

 

2. Tiltak 2a6 SFO sommerstengt tas ut av økonomiplanen. 

Tiltak 2a8 SFO kun hel plass tas ut av økonomiplanen. 

Tiltaket finansieres gjennom disposisjonsfond. 

 

3. Kulturskoletilbud legges inn under SFO. Hensikten er å organisere bedre slik at flere 

unger kan få et kulturskoletilbud. Tiltak 2c8 avvikle kulturmidler tas ut av 

økonomiplanen. 

Finansieres med bruk av disposisjonsfond. 

 

4. Tiltak 2c9, reduserer tilbud i ungdomstjenesten, tas ut av økonomiplanen. 

Dekkes opp ved hjelp av disposisjonsfond. 

 

5. Tiltak 2c13, øke billettinntekter bad tas ut av økonomiplanen. 

Inndekking gjennom disposisjonsfond. 

 

6. Norsk Langbruksrådgiving Helgeland gis driftstilskudd på 142 400 i 2017. 

Inndekning gjennom disposisjonsfond. 

 

Fra Sosialistisk venstreparti: 

Utgangspunkt rådmanns forslag 

    Drift 

    Tiltak 2017 2018 2019 2020 

          

2b6 Beholde avtale med opplæringskont 250 500 -500 -500 

2a12 Redusert bruk av spes.u red. økning. 250 0 0 0 

2a8 Både hel og halvplass i SFO 130 300 300 300 

2a16 Nedleggelse av sandnes skole* -1000 -1800 -3400 -3400 

2a3Ta bare U-trinn fra Søvik 1.år - Beh som 1-4 2500 4000 4000 4000 

2c16 Beholde avtale med FYRET 100 225 225 225 

2c17 Bare 10% økning i kont kulturskolen 60 130 130 130 

2c8 Opprettholde kulturmidlene 200 200 200 200 

2c9 Beholde ungdomstjeneste 150 350 350 350 

       Besparelse stor barnehege 0 0 -4000 -4000 

 1.15: Omlegging støttekontakt halveres 170 170 170 170 

1-13 Aktivitør på sykehjem 400 400 400 400 

1.14: Økning i egenandel halveres middag 125 125 125 125 

1.4: Egenandel trygghetsalarm halvert 120 120 120 120 

3.3: Omklassifisering veg  100 100 100 100 

4.6: Øke ressurs personal -300 0 0 0 

Kompetansemidler fra høst 2017 -500 0 0 0 

Renter bygging barnehage Sandnes   1000 2387 2387 

Renter og avdrag av låneopptak sykehjem   383 1380 2300 



3.4: Brøyting veg  200 200 200 200 

Renter avdrag Bjarnetjønna   478 2387 2360 

Sum økning drift i forhold til adm. forslag 2955 6881 4574 5467 

Adm. forslag 8420 -3648 -7917 -15554 

Innsparing SVs forslag i forhold til adm.  11375 3233 -3343 -10087 

     Tiltak 2017 2018 2019 2020 

          

Bygge om Bjarnetjønna 1000 4000     

Nytt sykehjem 50 plasser 1000 2650 10000 9000 

Bygge om Sandnes skole til barnehage 2500 2500     

Økt låneramme         

 

Repr. Silje Solvang, Frp og repr. Lovise Wik, H ble innvilget permisjon og fratrådte. 

Tilstede 25 repr. 

 

Votering: 

Forslaget fra repr. Knut Nilsen falt med 4 mot 21stemmer. 

Forslaget fra Sosialistisk venstreparti falt med 3 mot 22 stemmer 

Forslaget fra Rødt falt med 3 mot 22 stemmer 

Forslaget fra Venstre falt med 2 mot 23 stemmer 

Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet falt med 4 mot 21 stemmer 

Formannskapets innstilling falt enstemmig. 

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. 

Endringsforslaget fra Venstre ble votert over punktvis: 

Pkt 1 falt med 2 mot 23 stemmer 

Pkt 2 falt med 2 mot 23 stemmer 

Pkt 3 falt med 3 mot 22 stemmer 

Tilleggsforslaget fra Rødt ble ikke stemt over da budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt 

og forslaget hadde budsjettmessige konsekvenser. 

 

Generalvotering: 

Det ble foretatt punktvis votering på  

Pkt 1 – vedtatt med 16 mot 9 stemmer 

Pkt 2 – vedtatt med 16 mot 9 stemmer 

Pkt 3 - vedtatt med 16 mot 9 stemmer 

Pkt 7 - vedtatt med 21 mot 4 stemmer 

Arbeiderpartiets og Senterpartiets forslag ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer 

 

Nedenfor refereres innkomne verbalforslag, samt votering: 

 

Fra Rødt: 

Alstahaug kommune øker hyppigheten på avdrag på eiendomsskatt, fra fire avdrag i året til 

månedlige avdrag. 

Vedtatt oversendt formannskapet mot 1 stemme. 

 

Lærlinger og Alstahaug kommune 



Alstahaug kommune skal være en aktiv lærebedrift og bruke lærlingeordningen som en 

foretrukket rekrutteringsredskap. Alstahaug kommune skal også være aktiv i å stille 

læreplasser til rådighet for ungdom som er i et opplæringsløp. Kommunen skal samarbeide 

med Sandnessjøen videregående skole og skal ære en aktiv medlemsbedrift i Tverrfaglig 

Opplæringskontor ytre Helgeland. 

 

Alstahaug kommune skal i sine innkjøp og bestillinger av oppdrag og tjenester, ha som et 

kriterium leveranser og tjenester fra bedrifter som er aktive lærebedrifter og som forplikter seg 

til å ha lærlinger med i utførelsen av aktuell tjeneste og oppdrag. Kommunens administrasjon 

bes å utarbeide nærmere retningslinjer som er i samsvar med de rutiner Nordland 

fylkeskommune har utarbeidet og med samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet. 

 

Alle driftsenheter i Alstahaug kommune skal gjennomgå sin stillingsportefølje med henblikk 

på å planlegge lærlinger inn i sine avdelinger. Verdiskapningsdelen av læretiden kan da 

benyttes som en ressurs i avdelingenes budsjett. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Fra Venstre: 

Kommunestyret ber om å få seg forelagt en sak innen utgangen av juni hvor sammenslåing av 

enhetene Tjenester for funksjonshemmede og Pleie og omsorg vurderes. 

Falt med 2 mot 23 stemmer. 

 

Reguleringsplanen «Del av Stamnesmarka Øvre» tas ut fra listen over reguleringsplaner som 

det skal arbeides med i løpet av økonomiplanperioden 2017-2020. 

Forslaget ble ikke stemt over da budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt og 

forslaget dermed var falt. 

 

 

KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 

 

1. Alstahaug kommunestyre vedtar Arbeiderpartiets og Senterpartiets forslag til driftsbudsjett 

for 2017, slik det fremgår av vedlagte tabeller.  

 

2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2017 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 Gebyrregulativet for 2017. 

 

6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2017 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 2017 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 2017. 

 

9. Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden 2017– 

2020 slik det framgår av vedlagte tabeller.  

 

 

Bevitnes: 

 

Kristin Vangen 

Sekr. 
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