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Kommunestyret den 30.09.2020: 
 
Møtebehandling  
 
By og Land v/Arne Langset fremmer følgende tilleggsforslag:  
1.Rullering av kommuneplanens samfunnsdel startes opp med sikte på behandling i 
denne valgperioden.  
2. Nytt pkt. «Kommunikasjon, infrastruktur og næring» (s. 13-14)  
Struktur og bygdesenter I de de etablerte tettstedene er det viktigste å sørge for at de 
forblir store nok til å sikre skole, barnehage, butikk, kultur og idrettstilbud. Det er behov 
for klare kommunale strategier for å utvikle tjenester og bygdesenterfunksjoner både på 
Søvik og på Tjøtta. Det bør utarbeides egne «bygdestrategier» som forplikter kommunen 
til å satse i alle kommunens kretser.  
 
Landbruk Kommunen bør vurdere konkret hvordan landbruksnæringene (jordbruk, 
skogbruk og reindrift) kan bidra til å løse utfordringer og snu uønskede utviklingstrekk i 
kommunen. Basert på dette skal kommunen avklare hvilke planer det er nødvendig å 
prioritere i kommende planperiode, for å sikre primærnæringenes bidrag i 
samfunnsutviklingen. Nytt pkt. «Kompetanse og kultur» (s. 14)  
 
Høyere utdanning og FoU Alstahaug kommune skal i samfunnsplan og delplaner bygge 
på oppdaterte analyser av FoU-behov i regionen og ringvirkningsanalyser av eksisterende 
og planlagte satsinger innen utdanning og forskning. Dette gjøres i nært samarbeid med 
relevante aktører i egen kommune og region.  
 
Kultur Alstahaug kommune skal fortsatt satse på kultursektoren og bør i forbindelse med 
ny samfunnsplan utvikle en kommunal strategi og handlingsplan for visuell kunst i 
offentlig rom Vi vil bygge på erfaringer fra eksisterende lokale nettverk og tiltak i 
kommunen for utvikling av kunst– og kulturarenaer.  
 
Rødt v/Ingeborg Steinholt fremmer følgende forslag:  
Rullering av kommuneplanens samfunnsdel startes opp i denne valgperioden.  
 
Venstre v/Hanne Nora Nilssen fremmer følgende tilleggsforslag:  
Alstahaug kommune bør i sitt videre arbeid vurdere hva slags planoppgaver som det kan 
være mulig og naturlig å samarbeide med nabokommuner om 
 
Votering  
Forslaget fra By og Land falt med 5 stemmer mot 22 stemmer.  
Stemte for (partier): BL (2 stemmer), SP (2 stemmer), V (1 stemme)  
Stemte for (personer): Medlem Arne Langset (BL), Medlem Sigsten Johansson (SP), 
Medlem Anette Markvoll (SP), Medlem Knut Nilsen (BL), Medlem Hanne Nora Nilssen 
Nilssen (V)  
 
Tilleggsforslaget fra Rødt ble vedtatt med 24 stemmer mot 3.  
Stemte mot (partier): SP (2 stemmer), V (1 stemme)  



Stemte mot (personer): Medlem Sigsten Johansson (SP), Medlem Hanne Nora Nilssen 
Nilssen (V), Medlem Anette Markvoll (SP)  
 
Forslaget fra Venstre falt med 8 stemmer mot 19 stemmer  
Stemte for (partier): AP (3 stemmer), SP (2 stemmer), BL (2 stemmer), V (1 stemme)  
Stemte for (personer): Medlem Ole-Gerhard Rinø (AP), Medlem Hanne Nora Nilssen 
Nilssen (V), Medlem Anette Markvoll (SP), Medlem Siv Helen Sigerstad (AP), Varamedlem 
Annie Marskar Henriksen (SP), Medlem Arne Langset (BL), Medlem Magne Steinholt (AP), 
Medlem Knut Nilsen (BL)  
 
Formannskapets innstilling med Rødts tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Forslag til Planstrategi for Alstahaug Kommune 2019-2023 vedtas. Rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel startes opp i denne valgperioden. 
 
 


