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Arne Langset, By og land la fram flg. forslag: 
 
1. Det innføres stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp i Alstahaug Kommune. 

 
Stillingsstopp innebærer at det ikke vil opprettes nye stillingshjemler i 2020 ut over det som følger 
av nye tiltak vedtatt i kommunestyret.  Unntatt fra dette er arbeidet med å få slått sammen 
deltidsfunksjoner til heltidsstillinger.  I tilfeller der administrasjonen vurderer at stillingsmangel vil 
kunne føre til økt bruk av innleie og eksterne tjenester skal det forelegges formannskapet til 
avgjørelse.  Formannskapet gis fullmakt til å dispensere fra stillingsstoppen. 
 
Begrenset ansettelsesstopp innebærer at det ikke er automatikk i at ledige stillinger (midlertidig 
eller permanente) skal lyses ut, men at enhver slik utlysning må vurderes.  Rådmannen skal 
orientere formannskapet minst en gang pr måned om hvilke vurderinger som gjøres. 
 
Det må utarbeides rutiner, veiledninger, støtte- og opplæringstiltak til ledere i forbindelse med 
gjennomføringen av stillings- og ansettelsesstopp. 
 

2. Fram til Alstahaug Kommune har på plass en langsiktig løsning på nytt sykehjem i kommunen ber 
kommunestyret om at det legges fram alternative strategier for å løse de kortsiktige behov innen 
sektoren.  Kommunestyret ber også om at mulige lokaliteter på Søvik og Tjøtta blir vurdert tatt i 
bruk for å avlaste dagens lokaliteter.    
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å iverksette tiltak og endringer innenfor budsjettets 
ramme. 

 
3. Rådmannen bes om å utrede og framlegge en sak for politisk behandling om opprettelse av et «KF 

Bygg» i Alstahaug.  Selskapet skal forvalte og drive den bygningsmasse kommunen til en hver tid 
har behov for og skal i tillegg kunne avhende, erverve eller stå for bygging av nye lokaliteter.  
Kommunestyret skal være generalforsamling og må godkjenne salg av bygg.  Vi forutsetter at 
ansatte i KF-et beholder sine lønns- pensjons- og arbeidsvilkår og at disse skal ligge fast og ikke 
forringes. 

 
Trude Jægtvik la på vegne av Senterpartiet, Rødt, Høyre og By og Land fram flg 
budsjettforslag i Arena (se vedlegg). 
 
Hanne B. Wiig, Rødt la fram flg. forslag: 
Møtegodtgjørelse settes fra kr. 400,- til kr. 100,- for økonomiplanperioden 2020-2023. 
 
Ordfører la fra flg forslag: 
1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2020 

samt ØP 2020-2023, slik det fremgår av følgende vedlagte tabeller:  
 

Bevilgningsoversikt drift A  
Økonomisk oversikt drift 
Bevilgning til de enkelte driftsområdene 
Netto utgift 



            
2. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjettet 

for 2020 samt ØP 2020-2023 med de finansieringsplaner som framgår av følgende 
vedlagte tabeller: 

 
Bevilgningsoversikt investering A 
Bevilgninger investeringer, skjema B 

  
3. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak 

rentesatser, låneinstitusjoner m.v.).  
 
4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen, 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 2020.  
 
6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 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 2020 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 
kommunen.  
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 to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 
og 4, første ledd siste pkt.). 
Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. For bolig- og fritidseiendommer settes 
satsen til 5 promille (esktl. § 12 bokstav a). Skattesatsen på det særskilte grunnlaget 
er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.). 
Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten fritas for eiendomsskatt (esktl. § 7 a). Bygg som er fredet etter 
kulturminneloven fritas etter søknad (esktl. § 7 b). Nyoppførte boligeiendommer fritas 
i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (esktl. § 7 c).  
Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25). 
Eier kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge 
mellom 1-12 termininnbetalinger. 

 
Alminnelig taksering utsettes. Gjeldende takster benyttes for skatteåret 2020 (esktl. § 
8 A-3 (2)). 
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (19.04.2018 - sak nr. 09/18). 

 
8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2020.  
 
9. Følgende finansielle måltall vedtas som styringsverktøy i et kommunalt økonomisk 

bærekrafts-perspektiv: 
 

Netto driftsresultat (NDR): 1,75 % eller høyere 
Disposisjonsfond (DF):   8,0 % eller høyere 
Gjeldsgrad (GG):   100 % eller lavere  

 
Votering: 
1. Forslaget fra Wiig falt med 5 mot 2 stemmer (Wiig og Rinø) 



2. Rådmannens forslag med endringer fra Senterpartiet, Rødt, Høyre og By og Land, ble 
vedtatt mot 1 stemme (Rinø) 

3. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
4. Forslaget fra Langset pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 1 og 2 ble ikke stemt over. 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2020 

samt ØP 2020-2023, slik det fremgår av følgende vedlagte tabeller:  
 
Bevilgningsoversikt drift A  
Økonomisk oversikt drift 
Bevilgning til de enkelte driftsområdene 
Netto utgift 
 

2. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjettet 
for 2020  samt ØP 2020-2023 med de finansieringsplaner som framgår av følgende 
vedlagte tabeller: 

 
Bevilgningsoversikt investering A 
Bevilgninger investeringer, skjema B 

 
3. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak 

rentesatser, låneinstitusjoner m.v.).  
 
4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen, 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 2020.  
 
6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 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 2020 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 
kommunen.  
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 to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 
og 4, første ledd siste pkt.). 
Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. For bolig- og fritidseiendommer settes 
satsen til 5 promille (esktl. § 12 bokstav a). Skattesatsen på det særskilte grunnlaget 
er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.). 
Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten fritas for eiendomsskatt (esktl. § 7 a). Bygg som er fredet etter 
kulturminneloven fritas etter søknad (esktl. § 7 b). Nyoppførte boligeiendommer fritas 
i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (esktl. § 7 c).  
Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25). 
Eier kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge 
mellom 1-12 termininnbetalinger. 

 
Alminnelig taksering utsettes. Gjeldende takster benyttes for skatteåret 2020 (esktl. § 
8 A-3 (2)). 



Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (19.04.2018 - sak nr. 09/18). 

 
8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2020.  
 
9. Følgende finansielle måltall vedtas som styringsverktøy i et kommunalt økonomisk 

bærekrafts-perspektiv: 
 

Netto driftsresultat (NDR):  1,75 % eller høyere 
Disposisjonsfond (DF):   8,0 % eller høyere 
Gjeldsgrad (GG):   100 % eller lavere  

 
Rådmannen bes om å utrede og framlegge en sak for politisk behandling om opprettelse av et «KF 
Bygg» i Alstahaug.  Selskapet skal forvalte og drive den bygningsmasse kommunen til en hver tid har 
behov for og skal i tillegg kunne avhende, erverve eller stå for bygging av nye lokaliteter.  
Kommunestyret skal være generalforsamling og må godkjenne salg av bygg.  Vi forutsetter at ansatte i 
KF-et beholder sine lønns- pensjons- og arbeidsvilkår og at disse skal ligge fast og ikke forringes. 
 
Bevitnes:  
Kristin Vangen 
formannskapssekretær 
 
 
 


