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Kommunestyret den 16.12.2015: 

 

 

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

ved Sandnes barneskole, og fratrådte. Til stede 26 repr. Kommunestyret vedtok mot 2 stemmer at 

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

Repr. Kjersti Toft tiltrådte. Til stede 27 repr. 

 

Taletid under budsjettbehandling: 

 

Etter forslag fra ordfører ble flg. taletid vedtatt: 

 

Gruppeledere 10 min., samt 3 min. for 2 gangs innlegg. 

Øvrige representanter 3 min., samt 1 min for 2. gangs innlegg. 

 

Ordfører Siv Helen Sigerstad innledet med flg. orientering: 

 

Behandling av økonomiplan og årsbudsjett 

 

Kommunelovens: 

§ 44 ØKONOMIPLAN 

1. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 

2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 

3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 

sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 

7.    Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til  

       alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 

 

§ 45 ÅRSBUDSJETT 

1. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår  

2. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtak treffes på grunnlag 

av innstilling fra formannskapet. 



3. Innstillingen til årsbudsjett med alle forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til 

alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 

 

Økonomiplan og årsbudsjett er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens internettside og på 

rådhuset, i hht. ovennevnte regler. 

 

§ 35 – AVSTEMMINGER 

 

2.  Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret stemmes det ved den 

endelige avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt 

alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes det 

deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne. 

 

Før kommunestyret startet budsjettdebatten fikk administrasjonssjef Børge Toft ordet og 

orienterte om administrasjonens arbeid med grunnlag for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 

– 2019. 

 

Nedenfor refereres innkomne forslag: 

 

Fra Arbeiderpartiet/Senterpartiet, endringsforslag: 

  2016 2017  2018 2019 

Rammetilskudd      18000.8040 (66) -966 000 -1 002 000 -1 002 000 -1 002 000 

Vedlikehold             18100.6000 (67)   718 000     718 000     718 000     718 000 

Vedlikehold          12301.6000   (67)  -718 000    -718 000   - 718 000   - 718 000 

Kompetanseheving i skolen (56)        175 000     175 000 

Beredskap i helgene bygg (26)  320 000    

Skolebibliotek, en skole      324 000     370 000 

Driftassistent  -200 000   -200 000  - 200 000   - 200 000 

Sjøbergs gate alt. 2               58 310       57 550        56 790 

Saldering mot fond (68) 9 533 778 7 590 026  4 765 359 -6 321 989 

 

Fra repr. Knut Nilsen, AP: 

På grunn av demografiske endringer hvor vi får et sterkt redusert barnetall og en økende andel 

eldre i vår kommune er vi nå nødt til å endre driftsnivået slik at det i årene fremover må brukes 

mer på eldreomsorg. 

 

Forslaget fra administrasjonssjefen, hvor det meste av endringene skal dekkes opp med å 

belaste skolesektoren må avvises og må være mye mer konstruktivt og framtidsrettet. 

 

Undertegnede fremlegger følgende forslag samt begrunnelse som ønskes behandlet i 

kommunestyret 16.12.15: 

 

Sandnes skole legges ned – elevene overføres til Bjarnetjønna skole. 

Ungdomsskolen fortsetter som før i tillegg til driften av alle andre skoler i kommunen. 

Investeringsbehovet for å tilrettelegge grupperom og administrasjonslokaliteter på 

Bjarnetjønna blir satt til kr. 20 millioner. 

 

Begrunnelse: 



1. Vi har nå investert mye på å restaurere ungdomsskolen, noe som gjør at denne fortsatt må 

opprettholdes da vi sannsynligvis ikke får solgt denne ut av kommunal eiendom. 

2. Vi har skolebygg i Sandnessjøen som har forskjellig kvalitet, noe som betyr store 

investeringer dersom vi skal gjøre endringer. Å investere 100 millioner på Bjarnetjønna nå for 

å gjøre denne til en 5-10 skole blir derfor helt feil. 

3. Å flytte elevene fra Sandnes og Bjarnetjønna blir derfor det som gir best økonomisk 

uttelling når vi nå er nødt til å gjøre noe. 

4. Det settes i gang en utredning for fremtidig skolestruktur i Sandnessjøen med et mål om å 

bygge en helt ny skole i et nytt felles bygg lokalisert til tomt sentralt. 

 

Andre tiltak: 

1. Investering på kr. 70 millioner går til tomtekjøp og planlegging nytt omsorgssenter på 

Rishatten. 

2. Voksenopplæringen flyttes inn i Grønnbygget. Investering 15 millioner. 

3. Sandnes skole ombygges for fremtidig kommunal barnehage. Investering kr. 20 millioner. 

 

Fra Høyre: 

Se vedlegg 

 

Fra Rødt: 

Se vedlegg. 

 

Votering: 

Repr. Knut Nilsens forslag falt med 2 stemmer. 

Rødts forslag falt med 2 stemmer. 

Høyres forslag falt med 6 stemmer. 

Endringsforslaget fra Arbeiderpartiet/Senterpartiet ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Generalvotering: 

Formannskapets innstilling med allerede vedtatte endringer, ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Nedenfor refereres innkomne verbalforslag, samt votering: 

 

Fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: 

Kommunestyret ber administrasjonen om å kvalitetssikre tallene og gi en oversikt over 

utbyggingsbehov for «stor omstilling sentrum» innen utgangen av februar. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: 

Alstahaug kommunestyre konstaterer at utgiftene til kommunehelsetjenesten er noe høy i 

Alstahaug i forhold til sammenlignbare kommuner. Kommunestyret er kjent med at dagens 

avtaler med en gunstig KLP-ordning og deltidsansatte leger er dyr og arbeidskrevende for 

kommunen. Kommunestyret ber om at dagens praksis med full pensjonsopptjening i 

kommunale deltidsstillinger avvikles ved nytilsettinger og ved opprettelse av nye 

fastlegehjemler. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Fra Høyre: 



1. Administrasjonen setter i gang et prosjekt som tar sikte på å drifte Alstahaug kommune etter 

LEAN-prinsippet. Formannskapet for seg forelagt en vurdering innen sommerferien. 

Falt med 6 stemmer. 

 

2. Kommunestyret ber administrasjonen gjøre ei vurdering på hvilke kommunale tjenester som 

kan konkurranseutsettes. Flere kommuner kan vise til positiv økonomi ved å 

konkurranseutsette utvalgte tjenester. F.eks har Rana kommune har spart millioner på 

kommunerevisjonen. 

Falt med 6 stemmer. 

 

3. Administrasjonen starter et prosjekt med å se på ei innføring av "Nordsjøturnus" eller 

lignende i de kommunale tjenestene hvor det kan være hensiktsmessig. Formannskapet for seg 

forelagt ei vurdering innen sommerferien 2016. 

Falt med 7 stemmer. 

 

4. Administrasjonen bes ta fast utvalg for plansaker sin uttalelse til budsjett og økonomiplan 

alvorlig og finne en erstatning for manglende bemanning på planavdelingen innenfor de 

gitte økonomiske rammer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

5. Alstahaug Høyre anser skolestrukturen som er vedtatt i budsjett og økonomiplan for 2016-

2019 for en midlertidig løsning for å få orden på økonomien. 

Administrasjonen setter i gang en utredning med å se på å bygge en ny, moderne 

sentrumsskole, organisert som en felles 1-7 eller 1-10 skole for sentrum. Ulike 

finansieringsmodellen som OPS vurderes opp mot kommunens lånegrad. Formannskapet for 

seg forelagt utredningen innen utgangen av 2016. 

Falt med 8 stemmer. 

 

6. Søvik og Tjøtta oppvekstsenter vurderes organisert som en administrativ enhet. 

Formannskapet får seg forelagt vurderingen innen sommerferien 2016. 

Falt med 6 stemmer. 

 

7. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over kommunale gater og veier 

som ikke er asfaltert, og en plan for asfaltering av disse over en 10-års periode. Oversikten 

framlegges formannskapet innen utgangen av 2016. 

Falt med 6 stemmer. 

 

8. 100 000 kr i bunnfradrag er foreslått tatt bort. Dette skal skaffe til veie 1 365 000 kr. 

 

3,9 promille av 100 000 kr er 390 kr. Deler vi gevinsten på merutgift per bolig får vi: 

 

1 365 000 kr / 390 kr = 3 500 skattbare boliger. 

 

Det foreslås samtidig å øke skattesatsen til 4,5 promille, en differanse på 0,6 promillepoeng fra 

dagens nivå. Dette utgjør 45 kr per bolig: 

100 000 kr * 0,6/1000 = 45 kr 

 

Multipliserer vi dette med antallet skattbare boliger får vi en skjult merinntekt ved økning av 

skattesatsen som ikke fremgår av budsjettet: 



 

45 kr * 3 500 = 210 000 kr 

 

Hvis de to nevnte forslag blir vedtatt ønsker Høyre å benytte nevnte merinntekt på kjøp av 

scenelys til Kulturbadet. 

Falt med 6 stemmer. 

 

Fra Rødt: 

Be staten dekke premieavviket. 

 

Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden 

kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, 

er blitt en betydelig byrde for kommunene. 

 

Det stadig voksende premieavviket, som skal nedbetales over 10 år, er for Alstahaug 

kommune på ca 45 millioner. Denne statspålagte gjelda gir kommunen store utfordringer i 

årene framover med å få balanse i økonomien. 

 

Alstahaug kommunestyre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at 

staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en 

følge av forskriftsendring fastsatt av KRD. Nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å 

gjennomføre Stortingets krav til velfersstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, 

Samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolene samt tilstrekkelig kvalitet i pleie- og 

omsorgssektoren. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Fra Rødt: 

Skolestruktur i Alstahaug kommune 

Alstahaug kommune er langstrakt. Fra Sandnessjøen i nord og til Mindland i sør er det vel 50 

km langs vei. Kommunesenteret Sandnessjøen ligger helt i ytterkanten mot nord og det trengs 

et sterkt og levende senter i sørdelen som kan yte service og tilfredsstille befolkningens behov, 

på flere områder. Skolestruktur har vært et tilbakevendende tema i omentrent alle de tidligere 

årene jeg har vært med som lokalpolitiker, med diverse forslag som aldri har blitt stemt frem. 

Det er fordi det er utrolig vanskelig å gjøre noe med strukturen pga geografien, det er fordi vi 

har godt innarbeidet fagmiljø på mange av skolene, det er fordi skolevedtak alltid kommer i 

forbindelse med budsjett/økonomi, og så er det selvsagt følelser knyttet til skolen «sin». Det er 

vanskelig å finne elever og foreldre som sier at det vil være bra å flytte skole, eller slå sammen 

skoler, i alle fall offentlig. 

 

I jobben med å finne økonomiske løsninger har man valgt å se på Sandnessjøen. Dette støtter 

Rødt. Så lenge det er livsgrunnlag for grendeskolene er det viktig at de aller minste har et nært 

og trygt skoletilbud, og skolen er fremdeles viktig som samlingspunkt for befolkningen. Men 

tiden da man opprettholdt skoler med en lærer og to elever, den er forbi...  Da er det særdeles 

skuffende å se at AP og SP tydeligvis ikke deler den samme filosofien for ungene i 

Sandnessjøen som de gjør ellers i kommunen.  For en større omkalfatring av de store 

læremiljøene enn den man ser tenkt gjennomført nå, har vi ikke sett i kommunen før. Uten 

noen som helst involvering av de ansatte, uten informasjon til foreldrene som er usikker på hva 

som skjer, uten en plan på hvor elever og lærere skal gjøre av seg i ombyggingstiden og uten 



en oppdatert sum i forbindelse med de massive investeringene som må til. Det er simpelthen 

bare for dårlig.  

 

Vi som lokalpolitikere passer selv på at det ikke skjer store forandringer for oss som 

kommune, som helgelendinger og som nordlendinger. Vi finner oss ikke i å bli holdt utenfor i 

prosesser eller å se vedtak bli gjort uten at vi har fått sagt vårt. Et godt vedtak i struktur er 

forutsigbart og har vurdert ulike problemstillinger knyttet opp til forandringen. Dette er det 

overhodet ikke tatt hensyn til i en prosess som er totalt fraværende.   Å gå for vedtaket slik det 

foreligger nå, er og ikke være sitt ansvar som arbeidsgiver bevisst, og det er og ikke ta store 

deler av befolkningen i kommunen på alvor.   

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret ber om at det innen 31.12.2016 lages en samlet plan for å utvikle 

skolestrukturen i Alstahaug kommune med en bred involvering av tillitsvalgte og ansatte i 

fagmiljøene. I planen skal det tas sikte på å utvikle gode og robuste fagmiljø og å gjøre 

Alstahaug kommune i stand til å takle utfordringer som vil komme i fremtiden innenfor 

skoleverket.  

Falt med 8 stemmer. 

 

Fra Rødt: 

Store deler av den lokale valgkampen i høst dreiet seg i stor grad om eldreomsorgen og 

hvordan de ulike partiene så for seg den og hvordan man ville prioritere fremover. AP var i 

avisen flere ganger og påpekte at de sto sammen med Venstre og Rødt i denne saken, der 

eldreomsorg var øverst på prioriteringslisten og at man endelig satte stø kurs mot å ha 

tilstander som at man må flytte/leie plasser i andre kommuner i regionen. Ap gjorde vel også 

det beste valget de har hatt i manns minne, selv til trofast AP kommune å være.  

 

SP hadde en helt annen løsning, de ville bygge ut på eksisterende sykehjem, selv om man har 

hatt grundig forarbeid på løsning for ny eldreomsorg, knyttet opp mot nye løsninger for en 

verdig eldreomsorg, med tenkning for fremtiden og også en involvering av ansatte og 

tillitsvalgte i denne prosessen. SP hadde sågar representanter innad i denne gruppen, som i alle 

fall var tilsynelatende fornøyd med det arbeidet som ble lagt ned.  

 

Valgkampen er over og vi vet alle hvem som har stått på det de sa før valget. Problemet med 

løsningen som foreligger nå, for AP sin del, er at SP har fått totalt gjennomslag for sitt syn på 

eldresenter, og vi ligger fremdeles an til å måtte kjøpe sykehjemsplasser i andre kommuner. 

 

Forslag til vedtak: 

Økning til 5,5 promille i eiendomsskatt i Alstahaug kommune øremerkes eldreomsorg og 

planlegging/bygging av nytt omsorgssenter. 

Forslaget ble ikke stemt over, da det allerede var falt. 

 

KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 

 

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

det fremgår av kommunestyrets voteringer, se vedlagte tabeller.  

 



2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2016 med endringer som 

fremkommer av kommunestyrets voteringer, med 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. 

 

Vedtatte verbalforslag: 

 

1. Kommunestyret ber administrasjonen om å kvalitetssikre tallene og gi en oversikt over 

utbyggingsbehov for «stor omstilling sentrum» innen utgangen av februar. 

 

2. Alstahaug kommunestyre konstaterer at utgiftene til kommunehelsetjenesten er noe høy i 

Alstahaug i forhold til sammenlignbare kommuner. Kommunestyret er kjent med at dagens 

avtaler med en gunstig KLP-ordning og deltidsansatte leger er dyr og arbeidskrevende for 

kommunen. Kommunestyret ber om at dagens praksis med full pensjonsopptjening i 

kommunale deltidsstillinger avvikles ved nytilsettinger og ved opprettelse av nye 

fastlegehjemler. 



 

3. Administrasjonen bes ta fast utvalg for plansaker sin uttalelse til budsjett og økonomiplan 

alvorlig og finne en erstatning for manglende bemanning på planavdelingen innenfor de 

gitte økonomiske rammer. 

 

4. Be staten dekke premieavviket. 

 

Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden 

kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, 

er blitt en betydelig byrde for kommunene. 

 

Det stadig voksende premieavviket, som skal nedbetales over 10 år, er for Alstahaug 

kommune på ca 45 millioner. Denne statspålagte gjelda gir kommunen store utfordringer i 

årene framover med å få balanse i økonomien. 

 

Alstahaug kommunestyre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at 

staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en 

følge av forskriftsendring fastsatt av KRD. Nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å 

gjennomføre Stortingets krav til velfersstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, 

Samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolene samt tilstrekkelig kvalitet i pleie- og 

omsorgssektoren. 

 

Bevitnes: 

 

Kristin Vangen 

Sekr. 
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