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Arkivsak: 18/1003 
Tittel: Saksprotokoll - Drifts- og investeringsbudsjett 2019. 

Økonomiplan 2019-2022. Alstahaug kommune 
 
 
Kommunestyret den 12.12.2018: 
Taletid i hht. kommunestyrets reglement.  
 
Nedenfor refereres innkomne forslag:  
Fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, se vedlegg: 
Fra Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og Arbeiderpartiet, se vedlegg: 
Fra Høyre, se vedlegg: 
 
Etter gruppemøte trakk Senterpartiet og Fremskrittspartiet, samt Høyre sine forslag, og 
det ble lagt fram omforent forslag fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, uavhengig 
Inger Hansen og uavhengig Knut Nilsen, se vedlegg: 
 
Repr. Hanne Schjelderup ble enstemmig innvilget permisjon og fratrådte, og 
repr. Grethe Tønder tiltrådte. Tilstede 27 repr. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling falt med 7 stemmer. 
Forslaget fra Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og Arbeiderpartiet ble satt opp mot 
forslaget fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, uavhengig Inger Hansen og 
uavhengig Knut Nilsen. 
Forslaget fra Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og Arbeiderpartiet ble vedtatt med 14 
stemmer mot 13 stemmer for forslaget fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, 
uavhengig Inger Hansen og uavhengig Knut Nilsen. 
Det ble foretatt kontravotering som viste at forslaget fra Høyre, Senterpartiet, 
Fremskrittspartiet, uavhengig Inger Hansen og uavhengig Knut Nilsen fikk 13 stemmer 
mot 14 stemmer for forslaget fra Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og 
Arbeiderpartiet. 
 
Ordfører refererte: 
1. Alstahaug kommunestyre vedtar Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og 

Arbeiderpartiets forslag til driftsbudsjett for 2019, slik det fremgår av vedlagte 
tabeller.  

2. Alstahaug kommunestyre vedtar Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og 
Arbeiderpartiets forslag til investeringsbudsjettet for 2019 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 2019.  

6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2019 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 2019 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 5,0 promille. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter (19.04.2018 - 
sak nr 09/18). 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. Kommuner som i 2018 skrev ut skatt på 
verk og bruk kan fra 2019 til 2024 skrive ut skatt på et særskilt fastsatt grunnlag. 
Grunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget 
i 2018. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  

8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2019.  
9. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan for 

Alstahaug kommune for perioden 2019– 2022 slik det framgår av vedlagte tabeller. 
 
Generalvotering:  
Forslaget ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 
 
Nedenfor refereres innkomne verbalforslag, samt votering: 
 
Fra Lars Inge Ingebrigtsen, Arbeiderpartiet: 
1. Personalutvikling  
Kostnader til lønn er den største kostnaden for all tjenesteproduksjon i en kommune.  
I forbindelse med sak 41 om sykefravær ble det til årets budsjettforslag anmodet om 
fremleggelse av oversikt over stillingsutviklingen i Alstahaug kommune. 
Oversikt er besvart og ligger ute på kommunens hjemmeside. Ut ifra oversikten kan vi 
lese om stillingsutvidelser fra år 2016 med 559,3 årsverk til år 2018 med 606,5 årsverk. 
Dette er en økning med 47,2 årsverk. I antall ansatte for samme tidsrom, er økningen fra 
669,6 til 729,5 ansatte. En økning på 59,9 ansatte. Snitt stillingsstørrelse for disse 
stillingene er ca. 0,80 prosent. 
En slik utvikling er for høy for dagens kommuneøkonomi. 
Alstahaug kommune har i samarbeid med fagforeningen gjentatte ganger drøftet 
omstillingsprosesser hvor det er fremkommet mange gode forslag. Noen av disse 
forlagene må settes i verk. 
 
Forslag til tilleggspunkt for sak 60/2018 
Alstahaug kommunestyre vedtar stillingsstopp i alle ledd. Dagens antall årsverk med 
606,5 årsverk er øvre grense for antall årsverk i kommunen. Ved ledighet i lovpålagte 
stillinger kan disse videreføres. All annen ledighet skal forelegges formannskapet for 
godkjenning før utlysning. 
Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
2. Låneutvikling 
I kommunestyremøte 23.10.18 ble det anmodet om oversikt over låneoversikt for 
Alstahaug kommune. Anmodningen var en oversikt over antall lån pr i dag fordelt på de 3 
hovedområdene – selskapslån (garantier), selvfinansierende og driftslån. 
Slik oversikt er ikke fremskaffet. 
Ut fra oversikt i økonomiplanen fremkommer det blant annet forslag til investeringer i 
Rehab vann/avløp med kr. 60.000.000,- i planperioden. I tillegg er det avsatt kr. 
7.250.000,- for 2019. Selv om dette er lån som ikke påvirker driften av Alstahaug 
kommune så påvirker disse beløpene kommunens samlede lånemulighet. Sett i lys av de 
utfordringene som Alstahaug kommune står overfor må det gjøres en grundig vurdering 



av alle typer investeringer. Formannskapet er kommunes økonomiutvalg og skal føre en 
streng kontroll med alle investeringer. 
Forslag til tilleggspunkt for sak 60/18: 
Alstahaug kommune er i en ytterst vanskelig situasjon hvor alle lånebehov må vurderes. 
Før låneopptak gjøres, ut over lån til skole og sykehjem, skal disse avklares fra sak til sak 
med formannskapet. 
Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
Fra Trond A Johansen, Fremskrittspartiet: 
1. Utvidet omsorgslønn. Kommunen vil i fremtiden få flere brukere som har krav på et 

kommunalt heltidstilbud (7x24), noe som vil bli kostbart. Det vil også by på store 
utfordringer å rekruttere kompetent arbeidskraft. Alstahaug kommune ønsker å få 
utredet en fremtidig ordning der kommunen utreder en utvidet omsorgslønn som et 
alternativ. Ordningen skal omfatte et tilbud til personer som har fått utredet en status 
som pleietrengende. Ofte er det slik at de nærmeste pårørende ønsker å følge opp 
sine kjære når en slik situasjon oppstår. Økonomiske utfordringer for de pårørende er 
en kjent faktor som kan ende opp i utbrenthet og håpløshet, og ende opp å ikke klare 
å følge opp sine nærmeste. Kommunestyret ber at en sak legges frem for behandling 
innen utgangen av mars 2019.  

Enstemmig vedtatt. 
 
2. Omsorgsboliger Kommunen har nå et akutt behov for boliger for funksjonshemmede. I 

den økonomiske situasjonen som kommunen er i vil det være nødvendig å få til raske 
løsninger som reduserer kommunens utgifter på dette området. Det vil derfor være 
fornuftig å ta kontakt med Statsbygg midt-Norge for å kunne overta tidligere 
oppvekstsenter på Søvik. Kommunestyret vil påpeke at kommunen ikke lenger har råd 
til ikke å ta i bruk eksisterende bygningsmasse i kommunen. Kommunestyre ber 
formannskapet om å ta kontakt med Statsbygg om mulig overtagelse av bygningene 
på Søvik.  

Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
3. Havbruksfondet Alstahaug kommune får overført 9 millioner fra staten i forbindelse 

med vedtak om overføring fra havbruksfondet. Kommunestyre ønsker at disse 
pengene ikke skal gå til å saldere eventuelle merforbruk i driften. Pengene bør settes 
inn på et eget fond med egne vedtekter som regulerer bruken, definert som Alstahaug 
havbruksfond.  

Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
Fra Magne Steinholt, Arbeiderpartiet: 
Reglement papirløse møter 
Kommunestyret ber om at det forberedes sak til neste kommunestyremøte hvor 
reglement for papirløse møter evalueres. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Fra Rødt og Sosialistisk venstreparti: 
Barnetrygden og beregning av sosialhjelp 
 
Rødt Alstahaug og Alstahaug SV ser med stor bekymring på den økende økonomiske 
forskjellen blant grupper i samfunnet. Blant annet er vi svært bekymret over 
konsekvensene dette kan få for familier som rammes av Forskjells-Norge. Vi mener at 
dette fører til et samfunn som de fleste i Norge ikke ønsker, og det strider imot 
likhetstanken som står sterkt blant vanlige folk. Hvert tiende barn, 101 300 stykker, lever 
i fattige familier i dag. Antallet øker. Andelen fattige barn har siden 2014 vokst raskere 
enn andelen fattige i resten av befolkningen. 
 
Et viktig tiltak mot barnefattigdom er barnetrygd. Statistisk sentralbyrå har regnet ut av 
omtrent 18 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom hvis barnetrygden hadde vært 



justert opp i tråd med prisveksten. Mange kommuner velger i tillegg å trekke 
barnetrygden fra når de beregner utbetaling av økonomisk sosialhjelp.  
Det gjør at de aller fattigste barnefamiliene i realiteten mister verdien av barnetrygden 
som økonomisk støtte.  
 
Alstahaug kommune trekker i dag fra barnetrygden når sosialhjelp skal beregnes.  
 
Forslag til vedtak:  
Rødt Alstahaug og Alstahaug SV mener praksisen med å strekke fra barnetrygden er dypt 
usolidarisk og urettferdig. Barnetrygden er ment å hjelpe alle barnefamilier, også dem 
som mottar sosialhjelp. Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide en modell 
til beregning av barnetrygd som ikke innebærer at barnetrygden er en del av 
inntektsgrunnlaget ved søkning om sosialstønad. Mottak av barnetrygd skal heller ikke 
være til hinder for andre typer sosiale utjevningstiltak, som NAV har for barnefamilier. 
Kommunestyret ber om å få en rapport om den nye ordningen ved 1. tertial 2019.  
Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
Fra Senterpartiet: 
Kommunestyret vil ha seg forelagt en sak vedr oppløsing / videreføring av kommunens to 
KF´ er 
Enstemmig vedtatt. 
 
Fra Knut Nilsen, uavhengig: 
I den vanskelige situasjonen Alstahaug kommune befinner seg i, er det viktig at vi alle 
sammen tar et felles løft for å bringe situasjonen under kontroll. På bakgrunn av dette 
foreslåes følgende: 
1. Alstahaug formannskap som økonomiutvalg tar initiativ til omgående å starte en 

prosess sammen med kommunens administrative ledelse og kommunalsjefer med mål 
om å ta ned budsjettet med opptil 3%. 

2. Dette gjelder alle budsjettposter, og har som et klart krav at kommunens struktur og 
tjenestenivå med lovpålagte oppgaver ikke skal reduseres. Det skal sees på 
effektivisering av drift – omlegging av drift - bortfall av tjenester – sammenslåing av 
tjenesteområder – innkjøp. 

3. Det innføres midlertidig ansettelsesstopp og alle vakanser må vurderes. 
Falt pga. budsjettmessige konsekvenser.  

 
4. Det er over tid kommet mange henvendelser fra innbyggere – næringsaktører etc. 

vedrørende kommunens rutiner for svar på henvendelser. Det viser seg at det er 
mange som overhodet ikke får svar, noe som vi ikke lengre kan akseptere.  
Alstahaug kommunestyre ønsker å få fremlagt hvilke rutiner som gjelder for alle 
kommunens etater. Administrasjonen presenterer dette i neste møte i 2019. 

Vedtatt oversendt administrasjonen. 
 
Fra Hanne Nora Nilssen, Venstre: 
1. Ny styringsgruppe for nytt sykehjem 

I denne perioden ble det foretatt endringer i den politiske strukturen i kommunen. 
Naturressursutvalget ble nedlagt og funksjonen ble lagt til formannskapet. 
I tillegg ble kommunikasjonsutvalget nedlagt, denne oppgaven ble også lagt til 
formannskapet.  I tillegg til å være kommunens økonomi- og driftsutvalg, er 
formannskapets medlemmer også kommunens landbruksmyndighet. Formannskapet 
ble også valgt til styringsgruppe for prosjektet nytt sykehjem. Det er begrenset hvor 
stor saksmengde et utvalg kan klare å håndtere når utvalgets medlemmer er i ordinær 
arbeid og utøver funksjonen på sin fritid. For øvrig er maktfordelingsprinsippet bra. 
Dvs at makten spres på flere.   

 
Verbalforslag:  
Kommunestyret ber om at det til første kommunestyremøte over nyttår forberedes en 
sak om valg av ny styringsgruppe for sykehjem på Karlsenmarka. 



Vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 
 
2. Utfasing av torv 

Alstahaug kommune skal ved anlegging og vedlikehold av kommunens grønt- og 
parkanlegg benytte torvfrie jordprodukter. 
Vedtatt oversendt formannskapet. 

 
3. Utfasing av plast 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide en strategi for å redusere bruk 
av plast/emballasje i kommunal virksomhet. 
Vedtatt oversendt formannskapet. 

 
4. Kunstgress 

Kunstgress og støtabsorberende underlag er laget av oppmalte bildekk eller ferske 
granulater av tilsvarende syntetisk gummi. Granulatene inneholder en rekke 
miljøgifter som er skadelige for mennesker og miljøet. Det er blitt dokumentert i 
utlekkingsforsøk med gummigranulat at både tungmetaller, polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH) og andre organiske miljøgifter lekker ut ved gjennomstrømming 
med vann.  

 
Verbalforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å sørge for opprydding og forsvarlig 
håndtering av gammelt kunstgress som er kassert. Kommunestyret ber også 
administrasjonen om å ta initiativ til et samarbeid med SIL og Nordland 
fylkeskommune (Sandnessjøen videregående skole) om utarbeidelse av systemer for 
rensing og oppsamling av gummigranulat for eksisterende kunstgress i Alstahaug.  
Vedtatt oversendt administrasjonen. 

 
5. Integrert miljøledelse i hele Alstahaug kommune 

Kommunestyret ber administrasjonen om å fremme en sak for kommunestyret innen 
juli 2019 for å integrere miljøledelse i hele organisasjonen. 
Vedtatt oversendt formannskapet. 

 
6. Følge til tannbehandling 

Eldre og langtidssyke som har tilsyn av hjemmesykepleie har rett til gratis 
tannbehandling.  Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunal og dekker 
dette. I en undersøkelse en gruppe forskere ved universitetet i Bergen har 
gjennomført, kommer det fram at mange ikke kommer seg til tannlegen fordi de 
mangler følge.  

 
Verbalforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å fremme sak til kommunestyret hvor det 
fremlegges ulike forslag til tiltak som kan være med på å øke andelen av 
tannbehandling hos eldre og langtidssyke som har tilsyn av hjemmesykepleie.  
Vedtatt oversendt formannskapet. 

 
7. Innfasing av intuitiv teknologi for økt telefontid for innbyggerne 

Som kommune skal vi yte service og tjenester for innbyggerne.  I dag har Alstahaug 
kommune telefontid for innbyggerne mellom kl 10.00 og 14.00, dvs 4 timer. Våre 
nabokommuner er imidlertid mere tilgjengelig for sine innbyggere. Selv om mye nå 
foregår digitalt, må vi ikke glemme viktigheten av personlig kontakt. Alstahaug 
Venstre mener derfor at telefontiden bør utvides, og vi ser mulighet ved å kunne gjøre 
dette ved bruk av intuitiv teknologi. Flere ansatte på rådhuset må kunne få mulighet 
til å kunne besvare henvendelser på telefon.  

 
Verbalforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide en sak hvor intuitiv teknologi 
benyttes for å utvide Alstahaug kommunes telefontid for innbyggerne.  



Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
8. Åpenhet og meroffentlighet 

Pressens offentlighetsutvalg har utarbeidet en åpenhetsindeks for norske kommuner. 
Undersøkelsen baserer seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på 
tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og dels på et 
spørreskjema til kommunene selv. I Nordland var Vefsn kommune på topp med hele 
21 poeng, mens Alstahaug kun fikk 12,5 poeng av 30.5 mulige poeng. Med andre ord 
har vi et forbedringspotensial. Jeg har også fått flere henvendelser fra innbyggere som 
gjør henvendelser til kommunen men ikke mottar svar. Selv må jeg innrømme at jeg 
som folkevalgt også sliter med å få svar på mine innsynskrav. Slik kan vi ikke ha det.  

 
Verbalforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide en tiltaksplan for å sørge for 
mer åpenhet og offentlighet i Alstahaug kommune. Tiltaksplanen legges frem for 
kommunestyret for godkjenning innen juni 2019. 
Vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 

 
9. Rutiner for antikorrupsjonsarbeid 

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon, kan kommuner og kommunale bedrifter 
arbeide med å forebygge og forhindre korrumperende atferd. Gode rutiner for kontroll 
og oppfølging er viktig, og flere kommuner har utarbeidet rutiner for arbeid med 
antikorrupsjon i kommunen.  

 
Verbalforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide rutiner for arbeid med 
antikorrupsjon i Alstahaug kommune. Rutinene godkjennes endelig av kommunestyret. 
Vedtatt oversendt formannskapet. 
 
Fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, uavhengig Inger Hansen og 
uavhengig Knut Nilsen: 
Idrettshall:  
Prosjektet skal videreføres, med samtaler med mulige leietaker mv og veivalg. 
Formannskapet skal orienteres om fremgangen i prosessen. 
Forslaget ble ikke stemt over da det allerede ligger i vedtatt budsjett. 
 
Fra Arbeiderpartiet: 
Forslag til vedtak som tillegg til framlegget fra Ap: 
Investeringsbudsjett 
I investeringsbudsjettet og økonomiplan innarbeides tiltak Slamskiller Ura og Segelbergan 
på 7,25 mill inn i tiltaket Rehab vann/avløp. De planlagte tiltakene innen rehab 
vann/avløp forskyves i tid og tilpasses de økonomiske rammene som gis i økonomiplan. 
 
Drift 
Kulturnedtrekk 
Alternativ B er lagt inn i økonomiplan. Beskrivelse av tiltaket er en kopi av beskrivelsen 
fra budsjettbehandlingen i desember 2017.  
I årets tiltak er det et generelt nedtrekk i rammen til kultur med 1,4 mill. Administrasjon 
skal jobbe utfra det og ta ned driften slik at kvaliteten og omfanget av endringene i 
kulturetatens tjenester blir så skånsom som mulig. Ungdomstjenesten skal ikke få endret 
ramme. 
Kommunestyret anser dette som ei presisering av tiltak som er valgt i Arena i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan. 
 



KOMMUNESTYRET VEDTAK: 
1. Alstahaug kommunestyre vedtar Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og 

Arbeiderpartiets forslag til driftsbudsjett for 2019, slik det fremgår av vedlagte 
tabeller.  

2. Alstahaug kommunestyre vedtar Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre og 
Arbeiderpartiets forslag til investeringsbudsjettet for 2019 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 2019.  

6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2019 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 2019 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 5,0 promille. Ved 
taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (19.04.2018 - sak nr 09/18). 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. 
Kommuner som i 2018 skrev ut skatt på verk og bruk kan fra 2019 til 2024 skrive ut 
skatt på et særskilt fastsatt grunnlag. Grunnlaget er differansen mellom ny takst for 
objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Det skrives ut skatt på det særskilte 
skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 
første ledd første pkt).  

8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2019.  
9. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan for 

Alstahaug kommune for perioden 2019– 2022 slik det framgår av vedlagte tabeller. 
 
Bevitnes: 
 
Kristin Vangen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 


