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2/19 Møteinnkalling Formannskapet 21.11.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 2/19 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
 
[Lagre]  
 
 
2/19 Komplett innkalling: Formannskapet (21.11.2019 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 2/19 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med sak 21/19 – 38/19 
 
[Lagre]  
 
 
1/19 Protokoll Formannskapet 31.10.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 1/19 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra møte 31.10.2019 
 
[Lagre]  
 
 
1/19 Orientering til formannskapet - Veipakke Vesterålen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 1/19 

 
Møtebehandling/votering 
 
Orienteringen ble gitt av Johnny Karlsen, Vesterålen næringssamarbeid 
 
Formannskapet tok orienteringen enstemmig til orientering 
 
[Lagre]  
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2/19 Orientering om prosess og løsningsforslag gymfasiliteter for 
Stokmarknes skole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Oppvekst 19.11.2019 3/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 2/19 

 
 Innstilling 

Orientering om prosess og løsningsforslag gymfasiliteter for Stokmarknes skole 

Møtebehandling/votering 

Orientering om prosess og løsningsforslag gymfasiliteter for Stokmarknes skole v/ 
økonomisjef Tommy Løveng 

Formannskapet tok orienteringen enstemmig til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
Referatsak 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/19 19/04560-1 Statusrapporter planarbeid 
 
Formannskapet tok referatsak 5/19 til orientering 
 
21/19 Sluttbehandling, områdereguleringsplan AV10 for oljevern- og 
miljøsenter ved Fiskebøl 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 3/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 21/19 
3 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 3/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyret og vedta: 
 
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag AV10 Oljevern og 
miljøsenter på Fiskebøl med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet på vegne av flertallet forsalg til nytt pkt 2: 
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Salg av områder innen reguleringsplanen iverksettes ikke før behov bekjentgjøres fra 
samferdselsdepartementet/staten vedrørende arealbehov for SOMM (Senter for 
oljevern og maritimt miljø). Det henvises til tomteregulativet. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling og det 
framlagte tilleggsforslaget.  
 
Vedtak  
 
Formannskap innstiller til kommunestyret og vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag AV10 Oljevern og miljøsenter 
på Fiskebøl med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 

 
2. Salg av områder innen reguleringsplanen iverksettes ikke før behov bekjentgjøres fra 

samferdselsdepartementet/staten vedrørende arealbehov for SOMM (Senter for 
oljevern og maritimt miljø). Det henvises til tomteregulativet. 

 
[Lagre]  
 
 
22/19 Sluttbehandling, områdereguleringsplan BØ37 Hadsel 
handelspark på Børøya 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 4/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 22/19 
3 Kommunestyret   

 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 4/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Anne Karine Innbjør (MoS) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag BØ37 Hadsel handelspark 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg 

1. Det forutsettes at det oppnås enighet mellom Hadsel kommune og Statens vegvesen 
vedr. tekniske forhold ved kryssløsning i planområdets nordøstlige del innenfor de 
rammer som planen anviser samt tekniske forhold om internvei innenfor de rammer 
som planen anviser.  

2. Kommunedirektøren får fullmakt til å oppdatere planbeskrivelsen i henhold til plankart 
og planbestemmelser 
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Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag BØ37 Hadsel handelspark 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg 

1. Det forutsettes at det oppnås enighet mellom Hadsel kommune og Statens vegvesen 
vedr. tekniske forhold ved kryssløsning i planområdets nordøstlige del innenfor de 
rammer som planen anviser samt tekniske forhold om internvei innenfor de rammer 
som planen anviser.  

2. Kommunedirektøren får fullmakt til å oppdatere planbeskrivelsen i henhold til plankart 
og planbestemmelser. 

 
[Lagre]  
 
 
23/19 Sluttbehandling, detaljreguleringsplan SM64 "Bo i sentrum". 
GBnr. 65/240 & 608 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 5/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 23/19 
3 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 5/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk fremmet følgende forslag til ekstra avsnitt: 
 
Det sees positivt på prosjektet, men vi ser at eksisterende parkeringsplasser blir 
fjernet fra området. For å ivareta behovet for parkeringsplasser bes det om at 
administrasjonen i Hadsel kommune og utbygger i samarbeid utarbeider alternativer 
for flere parkeringsplasser. 
Byggehøyde avviker fra områdereguleringsplan SM43. Det bes om at planen 
revideres. 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med det 
fremlagte forslaget om ekstra avsnitt.  
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM64 Bo i sentrum med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
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2. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med å endre 
områdereguleringsplan SM43 Stokmarknes sentrum med tanke på økt fortetting, 
lavere parkeringskrav og en mer harmonisert standard for minste uteoppholdsareal 
slik at hvert enkelt bygg ikke får krav om hver sin lekeplass/ uteoppholdsareal 
 

Det sees positivt på prosjektet, men vi ser at eksisterende parkeringsplasser blir 
fjernet fra området. For å ivareta behovet for parkeringsplasser bes det om at 
administrasjonen i Hadsel kommune og utbygger i samarbeid utarbeider 
alternativer for flere parkeringsplasser. 
Byggehøyde avviker fra områdereguleringsplan SM43. Det bes om at planen 
revideres. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Renathe Eriksen (V) fremmet følgende alternativt forslag til Hovedutvalg teknisk sin 
innstilling: 
 

1. Formannskapet mener endringene i foreslått plan er av en sånn størrelse at plan 
legges ut på 2.gangs høring 

2. før planen legges ut til offentlig ettersyn må ny framforhandlet parkeringsløsning 
foreligge. 

3. Saken legges t til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 i sju 
uker. 

 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forlaget fra repr. Renathe Eriksen 
(V) 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet mener endringene i foreslått plan er av en sånn størrelse at planen 
legges ut på 2. gangs høring. 

2. Før plan legges ut til offentlig ettersyn må ny framforhandlet parkeringsløsning 
foreligge 

3. Saken legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven§ 12-10 i sju 
uker. 

 
[Lagre]  
 
 
24/19 Stans av planprosess for Klimaskogen boligområde på 
Søndre og forslag til alternative områder for et klimavennlig 
boligfelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 11/19 
2 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 6/19 
3 Formannskapet 21.11.2019 24/19 

 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 6/19 
 
Møtebehandling/votering 
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Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk slutter seg til vedtaket som er gjort av formannskapet 
 
Vedtak  
 
Saken tas opp til behandling i formannskapet 21.11.19 i forbindelse med budsjettarbeid 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet på vegne av flertallet følgende forslag: 
 
Nytt pkt. 2 
Følgende prioriteringsliste legges til grunn for kommunens videre utvikling av 
boligområder. 
 

a) Bømyr boligfelt (allerede regulert) 
b) Henneshøgda boligfelt (allerede regulert) 
c) Lille – Børøya boligfelt (nytt klimavennlig boligfelt) 
d) Gjerstad boligfelt (allerede regulert) 
e) Gulstadøya boligfelt (allerede regulert) 
f) Boligfelt på Sandnes (lokasjon må avklares) 
g) Rishaugen boligfelt (allerede regulert, men trenger en omregulering) 

 
Nytt pkt 4  
 
Hadsel Eiendom bes starte planlegging av kommunale boliger på Bømyra boligfelt og 
Henneshøgda boligfelt. 
 
Ved votering ble kommunnedirektørens innstilling i pkt.1, det framlagte endringsforslaget i 
pkt 2, kommunedirektørens innstilling i pkt 3, og det framlagte forslaget til nytt pkt 4 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 

1. Planprosessen for etablering av et klimavennlig boligfelt mellom Hadsel hallpark og 
Søndre barnehage stanses. I stedet prioriteres Lille-Børøya, nord til nytt klimavennlig 
boligfelt 

2. Følgende prioriteringsliste legges til grunn for kommunens videre utvikling av 
boligområder: 
a) Bømyr boligfelt (allerede regulert) 
b) Henneshøgda boligfelt (allerede regulert) 
c)  Lille – Børøya boligfelt (nytt klimavennlig boligfelt) 
d) Gjerstad boligfelt (allerede regulert) 
e) Gulstadøya boligfelt (allerede regulert) 
f)  Boligfelt på Sandnes (lokasjon må avklares) 
g) Rishaugen boligfelt (allerede regulert, men trenger en omregulering) 

3. Planene om nye boligfelt i Sævtjønna, Svartskogen prioriteres ikke, grunnet 
myrforhold.  

4. Hadsel Eiendom bes starte planlegging av kommunale boliger på Bømyra boligfelt og 
Henneshøgda boligfelt. 

[Lagre]  
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25/19 Budsjettkontroll pr oktober 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 25/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Budsjettkontroll pr oktober 2019 tas til orientering 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Budsjettkontroll pr oktober 2019 tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
26/19 Styringsdokument 2020-2023 / Budsjett 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2019  
10 Kommunestyret 12.12.2019  
2 Partssammensatt utvalg 02.12.2019  
3 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 17/19 
4 Hovedutvalg Oppvekst 19.11.2019 1/19 
5 Hovedutvalg Helse og omsorg 20.11.2019 1/19 
6 Formannskapet 21.11.2019 26/19 
7 Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

8 Eldrerådet 18.11.2019 4/19 
9 Ungdomsrådet 09.12.2019  

 
Kommunedirektørens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar det fremlagte Styringsdokument for 2020-2023 med de mål, rammer 
og tiltak som fremkommer for de enkelte sektor. 

2. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være 
bindende for den videre planlegging i kommunen. 

3. Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for perioden: 
 

a. Handlingsregel 1: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter: 1,7 % årlig 
b. Handlingsregel 2: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsutgifter: 8 % på sikt 
c. Handlingsregel 3: Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsutgifter: maks 6 % 
d. Handlingsregel 4: Netto egenfinansiert lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 

80 % 
 

4. Styringsdokumentets første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2020. 
5. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 
6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. 
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7. Lånerammen for investeringer settes til 160,949 millioner kroner i 2020. Låneopptak for 
ordinære investeringer for perioden 2021 - 2023 settes til henholdsvis 130,501 millioner 
kroner, 100,416 millioner kroner, 56,0 millioner kroner. 

8. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2020 på tilsammen 160,949 
millioner kroner. Lån fordeler seg slik: 
 

Lån til ordinære investeringer 126,849 millioner kroner 

Lån til VA-investeringer 24,1 millioner kroner 

Startlån fra Husbanken 10,0 millioner kroner 

 

9. Hadsel kommune opptar trekkrettighet (kassekreditt) for 2020 på inntil 50,0 millioner kroner 
i Sparebanken Nord Norge.  

10. Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Hadsel 
kommune. Eiendomsskatten for 2020 utskrives med skattesats 5,0 promille for bolig- og 
fritidseiendommer og 7,0 promille for alle andre eiendommer. Bunnfradrag for godkjente 
bolig- og fritidseiendommer settes til Kr 100.000,-.  

11. Kommunestyret vedtar at skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til 
Stortingets vedtak. 

12. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2020 på tilsammen kr 
1.140.000,- slik: 
 

Kontrollutvalg Kr 225.000,- 

Sekretariatstjeneste Kr 236.000,- 

Revisjon Kr 679.000,- 

 

13. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Kirkelige Fellesråd for 2020 
fastsettes til kr 4.288.000,-, en økning på 2,1 % fra 2019. 

14. Kommunestyret vedtar at kommunal medfinansiering av VTA plasser ved Hadsel ASVO AS for 
2020 fastsettes til 25,0 % av statlig sats. 

15. Kommunestyret vedtar rammer for tilskudd til interkommunale sammenslutninger i 
Vesterålen for 2020 slik: 

Regionrådet Kr 999.371,- 

Kulturutvalget Kr 396.834,- 

Musam Kr 54.953,- 

Friluftsrådet Kr 87.839,- 

Visit Vesterålen Kr 742.190,- 

RKK Kr 350.645,- 

Skog- og kulturbruk Kr 248.199,- 

Regional veterinærtjeneste Kr 160.000,- 

 

16. Kommunestyret vedtar at tilskuddet for 2020 til PPD for Vesterålen og Lødingen fastsettes til 
kr 2.511.900,-. 

17. Barnehagenes regulativ er beregnet ut fra nasjonal sats for maksimalpris. Regjeringen 
foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass i 2020 settes til 3.135 kroner pr måned fra 
1. januar 2020. 
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18. Til finansiering av private barnehager fastsetter kommunestyret følgende satser for 2020 pr 
heldagsplass: 

Barn 0-2 år Kr 220.572,- 

Barn 3-5 år Kr 106.275,- 

 

19. Satser for kapitaltilskudd til private barnehager: 

T.o.m. 2011 Kr 9.300,- 

2012-2014  Kr 16.400,- 

2015-2017  Kr 20.200,- 

2018-2020  Kr 23.900,- 

 

20. Abonnementsgebyr for vann økes med 3,0 %, forbruksgebyr vann økes med 35,0 %. 
21. Gebyr for avløp, abonnements- og forbruksgebyr, økes med 25 %. 
22. Gebyr for feiing økes med 30,0 % 
23. Renovasjonsgebyr for husholdninger økes med xx % 
24. Slamgebyret økes med xx % 
25. Gebyrer for omsorgstjenester fastsettes etter vedlegg: Gebyrer for omsorgstjenester 2020. 
26. Øvrige betalingssatser økes med 3,1 % 
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1A Bevilgningsoversikt – drift 

 
1B Bevilgninger - drift 
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Beløp i 1000       
 Regnskap  

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Sentrale 
kapitler/rådmannen 

21 837 28 352 26 012 23 832 22 162 22 112 

Støttefunksjoner 40 986 42 208 42 744 41 723 41 031 41 253 
Oppvekstsektoren 182 434 185 194 192 936 188 946 185 226 184 881 
NAV sosial 13 520 13 421 14 692 14 461 14 335 14 310 
Helse og omsorg 217 804 216 524 217 168 211 327 207 681 207 331 
Kultur 10 818 10 013 10 891 11 073 10 983 10 965 
Teknisk sektor 55 686 52 375 53 204 51 716 51 232 51 136 
Skatter og 
rammetilskudd 

-9 574 -5 000 -10 023 -10 023 -10 023 -10 023 

Renter, avdrag og 
avsetninger 

1 936 -600 -600 -600 -600 -600 

Sum bevilgninger 
drift, netto 

535 447 542 488 547 024 532 455 522 027 521 365 

       
Herav:       
Avskrivinger 29 422 24 077 24 077 24 077 24 077 24 077 
Netto rente 20 303 3 3 3 3 
Avdrag på lån 0 500 0 0 0 0 
Netto avsetninger 
til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-2 035 -5 937 -5 937 -5 937 -5 937 -5 937 

Korrigert sum 
bevilgninger drift, 
netto 

508 040 523 544 528 880 514 311 503 883 503 221 
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2A Økonomisk oversikt – investering 
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2B 
Bevilgningsoversikt 
– Investeringer  
Beløp i 1000 

            

  Oppr. 
budsjett 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 2020-

2023 
Ordinære investeringer             
EDB-anlegg i hht plan 750 1 750 750 750 750 3 000 
Døgnåpen kommune - kjøp 
av programvare 

750 750 750 750 850 3 100 

IKT i skolen kunnskapsløftet 750 750 750 750 750 3 000 
Investeringspott oppvekst 750 750 750 750 750 3 000 
Ny skole Stokmarknes 105 000 85 000 10 000 7 500 0 102 500 
Flerbrukshall Stokmarknes 0 10 000 34 000 6 000 0 50 000 
Investeringspott omsorg 750 750 750 750 750 3 000 
Innkjøp av EL-biler til 
hjemmetjenesten 

0 850 750 750 750 3 100 

Investeringer 
velferdsteknologi 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Pasientbil Stokmarknes 
sykehjem 

0 500 0 0 0 500 

Nødstrømsagregat 
Stokmarknes sykehjem 

500 500 0 0 0 500 

Parkveien 2, bygging av flere 
boliger for miljøtjenesten 

0 1 500 1 500 0 0 3 000 

Helsehus Stokmarknes 62 000 12 000 1 000 0 0 13 000 
Vernebygg Finnmarken 15 000 0 0 0 0 0 
Idrettsparker 5 800 1 500 1 000 0 0 2 500 
Børøya industriområde 30 000 20 000 0 0 0 20 000 
Haug kirkegård - parkering 400 400 100 0 0 500 
Investeringer brannvesen 5 000 750 750 750 750 3 000 
Adresseprosjekt 400 400 400 400 400 1 600 
Tilrettelegging for turisme 500 700 700 700 700 2 800 
Brannkonsept kommunale 
bygg 

2 000 0 0 0 0 0 

Kommunale veier 3 200 3 300 3 500 3 700 0 10 500 
Kommunale veger og gatelys 1 000 2 000 2 000 2 000 0 6 000 
Enøk Hadsel kommune 2 400 2 400 2 400 2 400 0 7 200 
Trafikksikkerhetsmidler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 
Storheia Arena 0 0 0 0 0 0 
Forskottering FV 881 4 000 4 000 0 0 0 4 000 
Investeringspott Teknisk 
sektor 

750 750 750 750 750 3 000 

Styresystem tekniske anlegg 500 500 1 000 0 0 1 500 
Oppgradering formålsbygg 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
Kirkegårder og -bygg 1 200 1 600 900 500 0 3 000 

Sum Ordinære 
investeringer 

258 200 167 400 78 500 43 200 21 200 310 300 

              
Boligtomter             
Klimaskogen 0 1 000 2 000 500 0 3 500 
Lillebørøya Nord 0 0 2 000 0 0 2 000 
Opparbeidelse av tomter 26 000 4 000 1 000 1 000 1 000 7 000 
Rishaugen boligområder 0 2 000 24 000 2 000 0 28 000 

Sum Boligtomter 26 000 7 000 29 000 3 500 1 000 40 500 
              
Vann             
Diverse vann 24 000 12 300 25 700 13 500 7 500 59 000 
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Sum Vann 24 000 12 300 25 700 13 500 7 500 59 000 
              
Avløp             
Diverse avløp 16 800 4 800 6 000 18 500 26 500 55 800 

Sum Avløp 16 800 4 800 6 000 18 500 26 500 55 800 
              
VVA             
Diverse VVA  31 800 7 000 17 500 37 000 12 000 73 500 

Sum VVA 31 800 7 000 17 500 37 000 12 000 73 500 
              

Sum 2B  358 200 198 500 156 700 115 700 68 200 539 100 

 
3 Økonomisk oversikt drift 
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Disponering 
eller dekning 
av netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

30 405 11 573 11 573 11 573 11 411 11 573 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

-1 827 -5 837 -5 837 -5 837 -5 837 -5 837 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-6 540 500 6 570 6 376 7 307 6 920 

Sum 
disponeringer 
eller dekning 
av netto 
driftsresultat 

22 038 6 236 12 306 12 113 12 882 12 657 

       
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

-20 016 0 0 0 0 0 

       

 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Aina Nilsen fremmet på vegne av flertallet (Ap, Sp, H) følgende tillegg til 
kommunedirektørens innstilling: 
 
Å gjøre Hadsel kommune til en attraktiv kommune å bo i er et av våre fremste mål. Derfor 
har vi i vårt alternative budsjett og økonomiplan prioritert tiltak som skaper bolyst i hele 
Hadsel.  
Flertallspartiene vil bygge et samfunn basert på et sterkt fellesskap med små forskjeller. Med 
tillit til at de som har skoen på vet hvor skoen trykker.  
Reiseliv har et stort potensial for inntektsvekst og lokal utvikling. Flertallspartiene mener det 
er viktig å jobbe systematisk for å utvikle Stokmarknes sentrum som destinasjon. Samtidig 
må vi ta i bruk nærmiljøene rundt kommunesenteret.  
Driftsoverskuddet i økonomiplanperioden avsettes på et disposisjonsfond forbeholdt 
fremtidige tiltak.  
 
A: Bunnfradrag i eiendomsskatt økes til 175.000 kr    
Bunnfradraget opprettholdes på dagens nivå.   
 
B: 2 års fritak for nye boliger bygd fra 01.01.2020  
Det innføres to års fritak for eiendomsskatt på nye boliger de to påfølgende hele årene etter 
boligens ferdigstillelse.  
 
C: Transport av barn til fritidsaktiviteter     
Prøveprosjekt for å legge til rette for at barn- og unge på Strønstad og Innlandet kan delta på 
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fritidsaktiviteter på Hadseløya. Det settes av midler til å betale ferge- og hurtigbåtbillett. 
Foreldre søker refusjon fra kommunen. Søknadsfrist for første halvår settes til 01.07.2020. 
Søknadsfrist for andre halvår settes til 01.01.2021.  
 
Ordninga evalueres i løpet av første kvartal 2021.  
 
D: Redusert egenbetaling kulturskolen      
Kulturskolen er et viktig tilbud til barn- og unge, særlig de som ikke deltar i organisert idrett. 
Kulturskolen skal være et lavterskeltilbud. Derfor prioriterer vi å redusere foreldrebetalingen i 
kulturskolen.  
 
E: Utvikling av nærmiljø       
Attraktive nærmiljø skaper gode lokalsamfunn som legger til rette for bolyst og 
befolkningsvekst.  Flertallspartiene ønsker å forsøke en forsøksordning hvor alle inviteres til å 
søke støtte til å gjennomføre tiltak i sitt nærmiljø, både enkeltpersoner og lag- og foreninger. 
Midlene er særlig retta tiltak i distriktene.  
Ordninga sees i sammenheng med masterplan for reisemålsutvikling og folkehelseplanen.  
 
F: Destinasjonsutvikling Stokmarknes sentrum     
Destinasjonsutvikling av Stokmarknes sentrum i tråd med masterplan for reiseliv og form- og 
byggeskikksveilederen vedtatt av kommunestyret.  
Det settes av 150.000 kr første år. Videre settes det av 500.00 kr per år i 
økonomiplanperioden. 
 
G: Skoleskyss Slottnes-Stokmarknes      
Det settes av penger til skoleskyss til elever fra Slottnes og til Stokmarknes. Det settes av 
50.000 kr første år, videre i økonomiplanen legges det inn 100.000 per år.  
 
H: Åpning av servicetorget        
Det settes av 500.000 kr årlig for å finansiere åpning av servicetorget samt utvide åpningstider 
for sentralbordet. En bør vurdere muligheten for å ta inn lærling i kontor- og administrasjon. 
En skal fortsette satsingen på digitalt servicetorg.  
 
I: Transport til ungdomsklubb         
Ungdomsklubb er en viktig møteplass for ungdom. Erfaringstall viser at ungdommer som 
treffer andre ungdommer på fritiden bygger band og interessefellesskap med hverandre, og 
står mindre i fare for å oppleve utenforskap.   
Det settes av 70.000 kr til transport for ungdom hjem fra klubben på budsjett fra 2020. 
Ordninga skal evalueres sammen med utarbeidelsen av ungdomsmeldinga.  
  
J: Kutt brann og redning       
Brann og redning har de siste årene fått flere store bevilgninger til investeringer og 
oppgradering av utstyr og lokaler. 
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K: Redusert sykefravær       
Kommunestyret har tidligere iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet. Det er derfor en 
politisk forventning om at sykefraværet skal reduseres.  
 
L: Omorganisering spesialundervisning     
Hadsel kommune ligger langt over landet forøvrig på bruk av spesialundervisning. Det er 
inngått dialog med PP-tjenesten for å se på bruken av spesialundervisning.  
 
M: Sammenslåing av klasser        
Kommunestyret vedtok desember 2018 å slå sammen klasser. Det ble ikke gjennomført i 
2019, men er planlagt gjennomført i 2020. I tråd med vedtatt klassestørrelse er det rom for å 
slå sammen ytterligere en klasse.  
 
N: Øke frie kulturmidler     
Frie kulturmidler er viktige midler som skaper et bredt mangfold av kultur- og 
aktivitetstilbud. Flertallspartiene har derfor prioritert å øke potten med frie kulturmidler til 
200.000 kr.  
 
O: Støtte Melbu og Stokmarknes IL tråkkemaskin  
Melbu og Stokmarknes idrettslag skaper et viktig fritidstilbud til barn- og ungdom i hele 
Hadsel. I lys av formannskapets positive behandling i sak 32/19 legges det inn 60.000 kr, 
henholdsvis 30.000 kr til Melbu IL og 30.000 kr til Stokmarknes IL i driftstilskudd til 
tråkkemaskin.  
 
P: Økt bevilgning til ungdomsrådet      
Hadsel ungdomsråd gjør en viktig jobb i å representere ungdom i Hadsel.  
Ungdomsrådet bevilges 20.000 kr for å arrangere rusfrie arrangementer for barn og ungdom i 
hele Hadsel. Dette for å skape viktige lavterskeltilbud hvor all ungdom i Hadsel. 
Ungdomsrådet står fritt til å bestemme hvilke arrangementer de ønsker. Ungdomsrådet 
oppfordres til å orientere kommunestyret om hvilke arrangementer de velger å arrangere.  
 
Q: Besparelse som følge av investering i velferdsteknologi   
Hadsel kommune har i løpet av de siste årene investert 3 millioner kroner i 
velferdsteknologiske løsninger. Flertallspartiene støtter kommunedirektørens forslag om å 
fortsette investeringen, men forventer økt besparelse i form av reduserte driftskostnader.  
 
Investering  
Digitalisering - døgnåpen kommune  
Posten reduseres til 500 000 kr per år.  
 
IKT-investering sentrale kapitler  
Posten reduseres med 1 000 000 kr i 2020.  
 
IKT oppvekstsektor  
IKT oppvekstsektoren reduseres til 500 000 kr per år. 
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Flerbrukshall Stokmarknes skole  
Rivningskostnadene reduseres til 5 millioner kroner. Deretter videre skyves investeringene til 
siste halvdel av 2021.  
 
Enøktiltak reduseres til 1 200 000 pr år 
Posten for enøktiltak halveres i hele planperioden.  
 
Investeringspott helse og omsorg  
Investeringspott helse- og omsorg økes med 250 000 kr per år.  
 
Investeringspott brann- og redning 
Investeringspott brannvesen reduseres med 250 000 kr per år.  
 
Investeringspott teknisk sektor  
Investeringspott teknisk reduseres med 250 000 kr per år. 
 
Investeringspott sektor oppvekst 
Investeringspott oppvekst reduseres med 250 000 kr per år.  
 
Verbalforslag 
Verbalforslag 1  
Barna og ungdommene våre er fremtiden i Hadsel, og en god barndom varer livet ut. 
Ungdataundersøkelsen i Hadsel viser at barn og unge i Hadsel deltar mindre i organiserte 
fritidsaktiviteter sammenlignet med ungdommer i resten av fylket og landet forøvrig. Hadsel 
skiller seg fra landsgjennomsnittet med hele 10%. Andelen ungdommer som er medlemmer 
av en organisasjon på fritiden har gått marginalt ned fra 2017 til 2019.   
 
Flertallspartiene mener det er behov for ei kartlegging av hvilke fritids-og aktivitetstilbud 
barn og unge i dag ønsker seg. Det er viktig at barn- og ungdom i hele Hadsel involveres når 
man skal planlegge tilbud til barn og unge.  
 

● Kommunestyret ber kommunedirektøren i samarbeid med ungdomsrådet 
utarbeide ei ungdomsmelding i løpet av 2020. Meldinga skal kartlegge hvilke 
fritids- og aktivitetstilbud ungdom i Hadsel ønsker. Ungdomsmeldinga vil 
være en av hovedkomponentene som skal ligge til grunn for flertallspartienes 
ungdomspolitikk. 

 
Verbalforslag 2  
Statens vegvesen har ei tilskuddsordning hvor kommuner kan søke om statlig støtte til tiltak 
for økt bruk av sykkel. Formålet med ordningen er å hjelpe kommunene iverksette tiltak som 
øker fremkommeligheten for myke trafikanter. Flertallspartiene mener Stokmarknes kan 
kvalifisere til midler via denne tilskuddsordningen, blant annet fordi man i reguleringsplan for 
Markedsgata har lagt inn sykkelvei, og fordi man allerede har gjort tilrettelegging i 
kommunen for økt bruk av sykkel.  
 

● Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for å søke 
Stokmarknes som godkjent sykkelby gjennom statens vegvesen. 
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Verbalforslag 3  
Avvikling av ufrivillig bruk av dobbeltrom på Stokmarknes sykehjem er et politisk mål for 
flertallspartiene. Imidlertid er det viktig å ivareta pasienter, pårørende og ansatte i prosessen. 
Flere dobbeltrom er nå gjort om til enerom. Det gjør at vi har færre sykehjemsplasser 
disponibel.  

Flertallspartiene ser at det er behov for å få opp ei sak hvor fremtidig behov for 
sykehjemsplasser adresseres, både på kort og lang sikt.  

● Kommunedirektøren bes fremlegge sak for kommunestyret hvor behovet for 
sykehjemsplasser på kort og lang sikt er grundig utredet.  

Verbalforslag 4  
I 2016 ble det satt i gang et prosjekt i Hadsel kommune med mål om å redusere uønsket 
deltid. Heltidsstillinger skulle være den nye normalen. Målet for prosjektet var å få høyere 
stillingsbrøk og redusert sykefravær og vikarbruk. Flertallspartiene er ikke kjent med hvilke 
eventuelle positive/negative effekter heltidsprosjektet har hatt på sykefravær og vikarbruk. 
Man har heller ikke innsikt i hvilke eventuelle konsekvenser prosjektet har hatt for 
kommunens ansatte, pasienter/pårørende eller den kommunale økonomien. Flertallspartiene 
vil derfor foreslå følgende: 

● Kommunedirektøren bes fremlegge sak for kommunestyret hvor prosjektet 
«heltids-Hadsel» evalueres. Det må redegjøres for om prosjektet har bidratt til 
å redusere sykefravær og bruk av overtid. Videre skal positive/negative 
konsekvenser for kommunens ansatte, brukere og pårørende belyses.  

Verbalforslag 5  
I 2017 ble det ansatt en IA-koordinator i 100% stilling. Bakgrunnen for tilsettingen var 
kommunens høye sykefravær og at man hadde behov for en offensiv og tettere tilnærming til 
utfordringen. Sykefravær er fortsatt ei utfordring for kommunen og flertallspartiene legger 
derfor frem følgende forslag: 

● Kommunedirektøren bes fremlegge sak for kommunestyret hvor arbeidet med 
oppfølging av sykefravær evalueres. Det skal redegjøres for hvilke strategier 
eller planer som ligger til grunn for den målretta styringa av arbeidet med 
sykefravær, og hvilke resultater man har hatt av IA-ressursen. 

Verbalforslag 6  
Hadsel består av aktive lokalsamfunn som har til fellesnevner at de er glad i stedet de bor på, 
og ønsker å videreutvikle det. Flertallspartiene ønsker å legge til rette for bolyst og trivsel i 
hele kommunen og vil bruke nødvendige virkemidler for å legge til rette for mulighet til å bo 
og arbeide i hele Hadsel.  

Med flere bedrifter i utvikling i Hadsel kommune vil det kreve tilgjengelige boliger til leie og 
eie.  Det vil også kreve at man har tilgjengelige tomter. Som et stimuleringstiltak for 
boligbygging og tilgjengeliggjøring av boliger ønsker flertallspartiene å innføre fritak for 
eiendomsskatt på nye boliger i Hadsel. 
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Når det gjelder tomter, så er det slik at Hadsel kommune plikter å se til at kommunen har 
tilgjengelige og attraktive tomter. På Strandlandet og Innlandet er det i dag få tilrettelagte 
boligtomter til salgs. 

● Det innføres fritak for eiendomsskatt for nye boliger i Hadsel kommune fra og 
med året etter byggeår. 
 

● Hadsel eiendom bes starte bygging av utleieboliger på Strandlandet og 
Innlandet så snart tomtene er ferdig opparbeidet. En skal vurdere muligheten 
for leie- til eie.  

Verbalforslag 7  
Kantina på rådhuset har flere viktige funksjoner. Kantina representer et velferdstilbud til 
ansatte og er et viktig samlingspunkt. Kantina er også en viktig arbeidsplass for mennesker i 
varig tilrettelagt arbeid. Flertallspartiene foreslår derfor: 

● Kommunedirektøren bes gå i dialog med Hadsel ASVO for å se på muligheten for å 
drifte rådhuskantina på en slik måte at man kan bedre aktivitetstilbudet samt få større 
inntjening. Kommunedirektøren bes legge frem sak på dette til kommunestyret i løpet 
av 2020.  

Verbalforslag 8  
Norsk forbund for utviklingshemmede har ved flere anledninger tatt til ordet for at 
retningslinjene for feriestøtte til mennesker med utviklingshemming er vanskelige å bruke.  
Flertallspartiene foreslår derfor: 

● Kommunedirektøren bes gå i dialog med Hadsel NFU for å utarbeide nye 
retningslinjer for feriestøtte til mennesker med utviklingshemming.  

 
Verbalforslag 9  
Mennesker som er under ordningen varig tilrettelagt arbeid (VTA) får utbetalt 
motivasjonslønn samtidig som de beholder sin egen trygdeytelse. Satsene for motivasjonslønn 
skal justeres etter VTA-overenskomsten mellom fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen 
for vekst bedrifter.  

● Kommunedirektøren bes gå i lønnsforhandling med ansatte som er under VTA-
ordningen eller deres representanter jf. VTA-overenskomsten 

Endringsforslag til økonomiplanen 2020-2023 

 

Hadsel AP-Hadsel SP-Hadsel Høyre 

      Investeringsbudsjett 

Tiltak Tiltaksbeskrivelse Effekt 2020 Effekt 2021 Effekt 2022 Effekt 2023 

 Digitalisering - døgnåpen kommune -250 000 -493 750 -731 406 -1 063 121 

 IKT investeringer sentrale kapitler -1 000 000 -1 225 000 -1 444 375 -1 758 266 
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 IKT investeringer oppvekstsektoren -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 

 Flerbrukshall Stokmarknes skole -5 000 000 -21 850 000 1 805 500  

 Enøktiltak -1 200 000 -2 370 000 -3 510 750 -4 622 981 

 Investeringspott helse og omsorg 250 000 493 750 731 406 963 121 

 Investeringspott brann- og redning -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 

 Investeringspott teknisk sektor -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 

 Investeringspott sektor oppvekst -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 

 −8 200 000 −27 420 000 −6 075 250 −10 333 731 

  2020 2021 2022 2023 
 

Driftsbudsjett 

Tiltak Tiltaksbeskrivelse 
Effekt 
2020 Effekt 2021 Effekt 2022 Effekt 2023 

 
Effekt av endringer i investeringsbudsjettet - 
5 % 410 000 1 371 000 303 763 516 687 

      

A 
Bunnfradrag i eiendomsskatt økes til 
175.000kr -1 687 500 -1 350 000 -1 350 000 -1 350 000 

B 
2 års fritak for nye boliger bygd fra 
01.01.2020 0 -225 000 -450 000 -450 000 

C Pott for transport av barn til fritidsaktiviteter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

D Redusert egenbetaling kulturskolen -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

E Utvikling av nærmiljø i distriktene -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

F Destinasjonsutvikling Stokmarknes sentrum -150 000 -500 000 -500 000 -500 000 

G Skoleskyss Slottnes-Stokmarknes -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 

H Åpning av servicetorget -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

I Skyss ungdomsklubben -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

J Kutt brann og redning 500 000 500 000 500 000 500 000 

K Redusert sykefravær 500 000 500 000 500 000 500 000 

L Omorganisering spesialundervisning 500 000 500 000 500 000 500 000 

M Sammenslåing av klasser 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

N Øke frie kulturmidler -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

O 
Tilskudd tråkkemaskin Stokmarknes og 
Melbu IL -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

P Økt bevilgning til ungdomsrådet -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Q 
Besparelse som følge av investering i 
velferdsteknologi 300 000 300 000 300 000 300 000 
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Samlet endring 
driftsbudsjett  -7 500 1 066 000 -226 238 -13 313 

 
Votering 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Det framlagte tilleggsforslaget fra flertallet ble vedtatt med 4 stemmer (Ap, Ap, H, mot 
3 stemmer (V; MOS; Rødt) 
 
Vedtak  
 

1. Kommunestyret vedtar det fremlagte Styringsdokument for 2020-2023 med de mål, rammer 
og tiltak som fremkommer for de enkelte sektor. 

2. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være 
bindende for den videre planlegging i kommunen. 

3. Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for perioden: 
 

a. Handlingsregel 1: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter: 1,7 % årlig 
b. Handlingsregel 2: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsutgifter: 8 % på sikt 
c. Handlingsregel 3: Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsutgifter: maks 6 % 
d. Handlingsregel 4: Netto egenfinansiert lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 

80 % 
 

4. Styringsdokumentets første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2020. 
5. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 
6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. 
7. Lånerammen for investeringer settes til 160,949 millioner kroner i 2020. Låneopptak for 

ordinære investeringer for perioden 2021 - 2023 settes til henholdsvis 130,501 millioner 
kroner, 100,416 millioner kroner, 56,0 millioner kroner. 

8. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2020 på tilsammen 160,949 
millioner kroner. Lån fordeler seg slik: 
 

Lån til ordinære investeringer 126,849 millioner kroner 

Lån til VA-investeringer 24,1 millioner kroner 

Startlån fra Husbanken 10,0 millioner kroner 

 

9. Hadsel kommune opptar trekkrettighet (kassekreditt) for 2020 på inntil 50,0 millioner kroner 
i Sparebanken Nord Norge.  

10. Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Hadsel 
kommune. Eiendomsskatten for 2020 utskrives med skattesats 5,0 promille for bolig- og 
fritidseiendommer og 7,0 promille for alle andre eiendommer. Bunnfradrag for godkjente 
bolig- og fritidseiendommer settes til Kr 100.000,-.  

11. Kommunestyret vedtar at skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til 
Stortingets vedtak. 

12. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2020 på tilsammen kr 
1.140.000,- slik: 
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Kontrollutvalg Kr 225.000,- 

Sekretariatstjeneste Kr 236.000,- 

Revisjon Kr 679.000,- 

 

13. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Kirkelige Fellesråd for 2020 
fastsettes til kr 4.288.000,-, en økning på 2,1 % fra 2019. 

14. Kommunestyret vedtar at kommunal medfinansiering av VTA plasser ved Hadsel ASVO AS for 
2020 fastsettes til 25,0 % av statlig sats. 

15. Kommunestyret vedtar rammer for tilskudd til interkommunale sammenslutninger i 
Vesterålen for 2020 slik: 

Regionrådet Kr 999.371,- 

Kulturutvalget Kr 396.834,- 

Musam Kr 54.953,- 

Friluftsrådet Kr 87.839,- 

Visit Vesterålen Kr 742.190,- 

RKK Kr 350.645,- 

Skog- og kulturbruk Kr 248.199,- 

Regional veterinærtjeneste Kr 160.000,- 

 

16. Kommunestyret vedtar at tilskuddet for 2020 til PPD for Vesterålen og Lødingen fastsettes til 
kr 2.511.900,-. 

17. Barnehagenes regulativ er beregnet ut fra nasjonal sats for maksimalpris. Regjeringen 
foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass i 2020 settes til 3.135 kroner pr måned fra 
1. januar 2020. 

18. Til finansiering av private barnehager fastsetter kommunestyret følgende satser for 2020 pr 
heldagsplass: 

Barn 0-2 år Kr 220.572,- 

Barn 3-5 år Kr 106.275,- 

 

19. Satser for kapitaltilskudd til private barnehager: 

T.o.m. 2011 Kr 9.300,- 

2012-2014  Kr 16.400,- 

2015-2017  Kr 20.200,- 

2018-2020  Kr 23.900,- 

 

20. Abonnementsgebyr for vann økes med 3,0 %, forbruksgebyr vann økes med 35,0 %. 
21. Gebyr for avløp, abonnements- og forbruksgebyr, økes med 25 %. 
22. Gebyr for feiing økes med 30,0 % 
23. Renovasjonsgebyr for husholdninger økes med xx % 
24. Slamgebyret økes med xx % 
25. Gebyrer for omsorgstjenester fastsettes etter vedlegg: Gebyrer for omsorgstjenester 2020. 
26. Øvrige betalingssatser økes med 3,1 % 
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1A Bevilgningsoversikt – drift 
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1B Bevilgninger - drift 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Sentrale 
kapitler/rådmannen 

21 837 28 352 26 012 23 832 22 162 22 112 

Støttefunksjoner 40 986 42 208 42 744 41 723 41 031 41 253 
Oppvekstsektoren 182 434 185 194 192 936 188 946 185 226 184 881 
NAV sosial 13 520 13 421 14 692 14 461 14 335 14 310 
Helse og omsorg 217 804 216 524 217 168 211 327 207 681 207 331 
Kultur 10 818 10 013 10 891 11 073 10 983 10 965 
Teknisk sektor 55 686 52 375 53 204 51 716 51 232 51 136 
Skatter og 
rammetilskudd 

-9 574 -5 000 -10 023 -10 023 -10 023 -10 023 

Renter, avdrag og 
avsetninger 

1 936 -600 -600 -600 -600 -600 

Sum bevilgninger 
drift, netto 

535 447 542 488 547 024 532 455 522 027 521 365 

       
Herav:       
Avskrivinger 29 422 24 077 24 077 24 077 24 077 24 077 
Netto rente 20 303 3 3 3 3 
Avdrag på lån 0 500 0 0 0 0 
Netto avsetninger 
til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-2 035 -5 937 -5 937 -5 937 -5 937 -5 937 

Korrigert sum 
bevilgninger drift, 
netto 

508 040 523 544 528 880 514 311 503 883 503 221 
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2A Økonomisk oversikt – investering 
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2B 
Bevilgningsoversikt 
– Investeringer  
Beløp i 1000 

            

  Oppr. 
budsjett 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 2020-

2023 
Ordinære investeringer             
EDB-anlegg i hht plan 750 1 750 750 750 750 3 000 
Døgnåpen kommune - kjøp 
av programvare 

750 750 750 750 850 3 100 

IKT i skolen kunnskapsløftet 750 750 750 750 750 3 000 
Investeringspott oppvekst 750 750 750 750 750 3 000 
Ny skole Stokmarknes 105 000 85 000 10 000 7 500 0 102 500 
Flerbrukshall Stokmarknes 0 10 000 34 000 6 000 0 50 000 
Investeringspott omsorg 750 750 750 750 750 3 000 
Innkjøp av EL-biler til 
hjemmetjenesten 

0 850 750 750 750 3 100 

Investeringer 
velferdsteknologi 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Pasientbil Stokmarknes 
sykehjem 

0 500 0 0 0 500 

Nødstrømsagregat 
Stokmarknes sykehjem 

500 500 0 0 0 500 

Parkveien 2, bygging av flere 
boliger for miljøtjenesten 

0 1 500 1 500 0 0 3 000 

Helsehus Stokmarknes 62 000 12 000 1 000 0 0 13 000 
Vernebygg Finnmarken 15 000 0 0 0 0 0 
Idrettsparker 5 800 1 500 1 000 0 0 2 500 
Børøya industriområde 30 000 20 000 0 0 0 20 000 
Haug kirkegård - parkering 400 400 100 0 0 500 
Investeringer brannvesen 5 000 750 750 750 750 3 000 
Adresseprosjekt 400 400 400 400 400 1 600 
Tilrettelegging for turisme 500 700 700 700 700 2 800 
Brannkonsept kommunale 
bygg 

2 000 0 0 0 0 0 

Kommunale veier 3 200 3 300 3 500 3 700 0 10 500 
Kommunale veger og gatelys 1 000 2 000 2 000 2 000 0 6 000 
Enøk Hadsel kommune 2 400 2 400 2 400 2 400 0 7 200 
Trafikksikkerhetsmidler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 
Storheia Arena 0 0 0 0 0 0 
Forskottering FV 881 4 000 4 000 0 0 0 4 000 
Investeringspott Teknisk 
sektor 

750 750 750 750 750 3 000 

Styresystem tekniske anlegg 500 500 1 000 0 0 1 500 
Oppgradering formålsbygg 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
Kirkegårder og -bygg 1 200 1 600 900 500 0 3 000 

Sum Ordinære 
investeringer 

258 200 167 400 78 500 43 200 21 200 310 300 

              
Boligtomter             
Klimaskogen 0 1 000 2 000 500 0 3 500 
Lillebørøya Nord 0 0 2 000 0 0 2 000 
Opparbeidelse av tomter 26 000 4 000 1 000 1 000 1 000 7 000 
Rishaugen boligområder 0 2 000 24 000 2 000 0 28 000 

Sum Boligtomter 26 000 7 000 29 000 3 500 1 000 40 500 
              
Vann             
Diverse vann 24 000 12 300 25 700 13 500 7 500 59 000 
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Sum Vann 24 000 12 300 25 700 13 500 7 500 59 000 
              
Avløp             
Diverse avløp 16 800 4 800 6 000 18 500 26 500 55 800 

Sum Avløp 16 800 4 800 6 000 18 500 26 500 55 800 
              
VVA             
Diverse VVA  31 800 7 000 17 500 37 000 12 000 73 500 

Sum VVA 31 800 7 000 17 500 37 000 12 000 73 500 
              

Sum 2B  358 200 198 500 156 700 115 700 68 200 539 100 

 
3 Økonomisk oversikt drift 
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Disponering 
eller dekning 
av netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

30 405 11 573 11 573 11 573 11 411 11 573 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

-1 827 -5 837 -5 837 -5 837 -5 837 -5 837 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-6 540 500 6 570 6 376 7 307 6 920 

Sum 
disponeringer 
eller dekning 
av netto 
driftsresultat 

22 038 6 236 12 306 12 113 12 882 12 657 

       
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

-20 016 0 0 0 0 0 

       

 
Å gjøre Hadsel kommune til en attraktiv kommune å bo i er et av våre fremste mål. Derfor 
har vi i vårt alternative budsjett og økonomiplan prioritert tiltak som skaper bolyst i hele 
Hadsel.  
Flertallspartiene vil bygge et samfunn basert på et sterkt fellesskap med små forskjeller. Med 
tillit til at de som har skoen på vet hvor skoen trykker.  
Reiseliv har et stort potensial for inntektsvekst og lokal utvikling. Flertallspartiene mener det 
er viktig å jobbe systematisk for å utvikle Stokmarknes sentrum som destinasjon. Samtidig 
må vi ta i bruk nærmiljøene rundt kommunesenteret.  
Driftsoverskuddet i økonomiplanperioden avsettes på et disposisjonsfond forbeholdt 
fremtidige tiltak.  
 
A: Bunnfradrag i eiendomsskatt økes til 175.000 kr    
Bunnfradraget opprettholdes på dagens nivå.   
 
B: 2 års fritak for nye boliger bygd fra 01.01.2020  
Det innføres to års fritak for eiendomsskatt på nye boliger de to påfølgende hele årene etter 
boligens ferdigstillelse.  
 
C: Transport av barn til fritidsaktiviteter     
Prøveprosjekt for å legge til rette for at barn- og unge på Strønstad og Innlandet kan delta på 
fritidsaktiviteter på Hadseløya. Det settes av midler til å betale ferge- og hurtigbåtbillett. 
Foreldre søker refusjon fra kommunen. Søknadsfrist for første halvår settes til 01.07.2020. 
Søknadsfrist for andre halvår settes til 01.01.2021.  
 
Ordninga evalueres i løpet av første kvartal 2021.  
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D: Redusert egenbetaling kulturskolen      
Kulturskolen er et viktig tilbud til barn- og unge, særlig de som ikke deltar i organisert idrett. 
Kulturskolen skal være et lavterskeltilbud. Derfor prioriterer vi å redusere foreldrebetalingen i 
kulturskolen.  
 
E: Utvikling av nærmiljø       
Attraktive nærmiljø skaper gode lokalsamfunn som legger til rette for bolyst og 
befolkningsvekst.  Flertallspartiene ønsker å forsøke en forsøksordning hvor alle inviteres til å 
søke støtte til å gjennomføre tiltak i sitt nærmiljø, både enkeltpersoner og lag- og foreninger. 
Midlene er særlig retta tiltak i distriktene.  
Ordninga sees i sammenheng med masterplan for reisemålsutvikling og folkehelseplanen.  
 
F: Destinasjonsutvikling Stokmarknes sentrum     
Destinasjonsutvikling av Stokmarknes sentrum i tråd med masterplan for reiseliv og form- og 
byggeskikksveilederen vedtatt av kommunestyret.  
Det settes av 150.000 kr første år. Videre settes det av 500.00 kr per år i 
økonomiplanperioden. 
 
G: Skoleskyss Slottnes-Stokmarknes      
Det settes av penger til skoleskyss til elever fra Slottnes og til Stokmarknes. Det settes av 
50.000 kr første år, videre i økonomiplanen legges det inn 100.000 per år.  
 
H: Åpning av servicetorget        
Det settes av 500.000 kr årlig for å finansiere åpning av servicetorget samt utvide åpningstider 
for sentralbordet. En bør vurdere muligheten for å ta inn lærling i kontor- og administrasjon. 
En skal fortsette satsingen på digitalt servicetorg.  
 
I: Transport til ungdomsklubb         
Ungdomsklubb er en viktig møteplass for ungdom. Erfaringstall viser at ungdommer som 
treffer andre ungdommer på fritiden bygger band og interessefellesskap med hverandre, og 
står mindre i fare for å oppleve utenforskap.   
Det settes av 70.000 kr til transport for ungdom hjem fra klubben på budsjett fra 2020. 
Ordninga skal evalueres sammen med utarbeidelsen av ungdomsmeldinga.  
  
J: Kutt brann og redning       
Brann og redning har de siste årene fått flere store bevilgninger til investeringer og 
oppgradering av utstyr og lokaler. 
 
K: Redusert sykefravær       
Kommunestyret har tidligere iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet. Det er derfor en 
politisk forventning om at sykefraværet skal reduseres.  
 
L: Omorganisering spesialundervisning     
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Hadsel kommune ligger langt over landet forøvrig på bruk av spesialundervisning. Det er 
inngått dialog med PP-tjenesten for å se på bruken av spesialundervisning.  
 
M: Sammenslåing av klasser        
Kommunestyret vedtok desember 2018 å slå sammen klasser. Det ble ikke gjennomført i 
2019, men er planlagt gjennomført i 2020. I tråd med vedtatt klassestørrelse er det rom for å 
slå sammen ytterligere en klasse.  
 
N: Øke frie kulturmidler     
Frie kulturmidler er viktige midler som skaper et bredt mangfold av kultur- og 
aktivitetstilbud. Flertallspartiene har derfor prioritert å øke potten med frie kulturmidler til 
200.000 kr.  
 
O: Støtte Melbu og Stokmarknes IL tråkkemaskin  
Melbu og Stokmarknes idrettslag skaper et viktig fritidstilbud til barn- og ungdom i hele 
Hadsel. I lys av formannskapets positive behandling i sak 32/19 legges det inn 60.000 kr, 
henholdsvis 30.000 kr til Melbu IL og 30.000 kr til Stokmarknes IL i driftstilskudd til 
tråkkemaskin.  
 
P: Økt bevilgning til ungdomsrådet      
Hadsel ungdomsråd gjør en viktig jobb i å representere ungdom i Hadsel.  
Ungdomsrådet bevilges 20.000 kr for å arrangere rusfrie arrangementer for barn og ungdom i 
hele Hadsel. Dette for å skape viktige lavterskeltilbud hvor all ungdom i Hadsel. 
Ungdomsrådet står fritt til å bestemme hvilke arrangementer de ønsker. Ungdomsrådet 
oppfordres til å orientere kommunestyret om hvilke arrangementer de velger å arrangere.  
 
Q: Besparelse som følge av investering i velferdsteknologi   
Hadsel kommune har i løpet av de siste årene investert 3 millioner kroner i 
velferdsteknologiske løsninger. Flertallspartiene støtter kommunedirektørens forslag om å 
fortsette investeringen, men forventer økt besparelse i form av reduserte driftskostnader.  
 
Investering  
Digitalisering - døgnåpen kommune  
Posten reduseres til 500 000 kr per år.  
 
IKT-investering sentrale kapitler  
Posten reduseres med 1 000 000 kr i 2020.  
 
IKT oppvekstsektor  
IKT oppvekstsektoren reduseres til 500 000 kr per år. 
 
Flerbrukshall Stokmarknes skole  
Rivningskostnadene reduseres til 5 millioner kroner. Deretter videre skyves investeringene til 
siste halvdel av 2021.  
 
Enøktiltak reduseres til 1 200 000 pr år 
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Posten for enøktiltak halveres i hele planperioden.  
 
Investeringspott helse og omsorg  
Investeringspott helse- og omsorg økes med 250 000 kr per år.  
 
Investeringspott brann- og redning 
Investeringspott brannvesen reduseres med 250 000 kr per år.  
 
Investeringspott teknisk sektor  
Investeringspott teknisk reduseres med 250 000 kr per år. 
 
Investeringspott sektor oppvekst 
Investeringspott oppvekst reduseres med 250 000 kr per år.  
 
Verbalforslag 
Verbalforslag 1  
Barna og ungdommene våre er fremtiden i Hadsel, og en god barndom varer livet ut. 
Ungdataundersøkelsen i Hadsel viser at barn og unge i Hadsel deltar mindre i organiserte 
fritidsaktiviteter sammenlignet med ungdommer i resten av fylket og landet forøvrig. Hadsel 
skiller seg fra landsgjennomsnittet med hele 10%. Andelen ungdommer som er medlemmer 
av en organisasjon på fritiden har gått marginalt ned fra 2017 til 2019.   
 
Flertallspartiene mener det er behov for ei kartlegging av hvilke fritids-og aktivitetstilbud 
barn og unge i dag ønsker seg. Det er viktig at barn- og ungdom i hele Hadsel involveres når 
man skal planlegge tilbud til barn og unge.  
 

● Kommunestyret ber kommunedirektøren i samarbeid med ungdomsrådet 
utarbeide ei ungdomsmelding i løpet av 2020. Meldinga skal kartlegge hvilke 
fritids- og aktivitetstilbud ungdom i Hadsel ønsker. Ungdomsmeldinga vil 
være en av hovedkomponentene som skal ligge til grunn for flertallspartienes 
ungdomspolitikk. 

 
Verbalforslag 2  
Statens vegvesen har ei tilskuddsordning hvor kommuner kan søke om statlig støtte til tiltak 
for økt bruk av sykkel. Formålet med ordningen er å hjelpe kommunene iverksette tiltak som 
øker fremkommeligheten for myke trafikanter. Flertallspartiene mener Stokmarknes kan 
kvalifisere til midler via denne tilskuddsordningen, blant annet fordi man i reguleringsplan for 
Markedsgata har lagt inn sykkelvei, og fordi man allerede har gjort tilrettelegging i 
kommunen for økt bruk av sykkel.  
 

● Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for å søke 
Stokmarknes som godkjent sykkelby gjennom statens vegvesen. 

Verbalforslag 3  
Avvikling av ufrivillig bruk av dobbeltrom på Stokmarknes sykehjem er et politisk mål for 
flertallspartiene. Imidlertid er det viktig å ivareta pasienter, pårørende og ansatte i prosessen. 
Flere dobbeltrom er nå gjort om til enerom. Det gjør at vi har færre sykehjemsplasser 
disponibel.  
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Flertallspartiene ser at det er behov for å få opp ei sak hvor fremtidig behov for 
sykehjemsplasser adresseres, både på kort og lang sikt.  

● Kommunedirektøren bes fremlegge sak for kommunestyret hvor behovet for 
sykehjemsplasser på kort og lang sikt er grundig utredet.  

Verbalforslag 4  
I 2016 ble det satt i gang et prosjekt i Hadsel kommune med mål om å redusere uønsket 
deltid. Heltidsstillinger skulle være den nye normalen. Målet for prosjektet var å få høyere 
stillingsbrøk og redusert sykefravær og vikarbruk. Flertallspartiene er ikke kjent med hvilke 
eventuelle positive/negative effekter heltidsprosjektet har hatt på sykefravær og vikarbruk. 
Man har heller ikke innsikt i hvilke eventuelle konsekvenser prosjektet har hatt for 
kommunens ansatte, pasienter/pårørende eller den kommunale økonomien. Flertallspartiene 
vil derfor foreslå følgende: 

● Kommunedirektøren bes fremlegge sak for kommunestyret hvor prosjektet 
«heltids-Hadsel» evalueres. Det må redegjøres for om prosjektet har bidratt til 
å redusere sykefravær og bruk av overtid. Videre skal positive/negative 
konsekvenser for kommunens ansatte, brukere og pårørende belyses.  

Verbalforslag 5  
I 2017 ble det ansatt en IA-koordinator i 100% stilling. Bakgrunnen for tilsettingen var 
kommunens høye sykefravær og at man hadde behov for en offensiv og tettere tilnærming til 
utfordringen. Sykefravær er fortsatt ei utfordring for kommunen og flertallspartiene legger 
derfor frem følgende forslag: 

● Kommunedirektøren bes fremlegge sak for kommunestyret hvor arbeidet med 
oppfølging av sykefravær evalueres. Det skal redegjøres for hvilke strategier 
eller planer som ligger til grunn for den målretta styringa av arbeidet med 
sykefravær, og hvilke resultater man har hatt av IA-ressursen. 

Verbalforslag 6  
Hadsel består av aktive lokalsamfunn som har til fellesnevner at de er glad i stedet de bor på, 
og ønsker å videreutvikle det. Flertallspartiene ønsker å legge til rette for bolyst og trivsel i 
hele kommunen og vil bruke nødvendige virkemidler for å legge til rette for mulighet til å bo 
og arbeide i hele Hadsel.  

Med flere bedrifter i utvikling i Hadsel kommune vil det kreve tilgjengelige boliger til leie og 
eie.  Det vil også kreve at man har tilgjengelige tomter. Som et stimuleringstiltak for 
boligbygging og tilgjengeliggjøring av boliger ønsker flertallspartiene å innføre fritak for 
eiendomsskatt på nye boliger i Hadsel. 

Når det gjelder tomter, så er det slik at Hadsel kommune plikter å se til at kommunen har 
tilgjengelige og attraktive tomter. På Strandlandet og Innlandet er det i dag få tilrettelagte 
boligtomter til salgs. 

● Det innføres fritak for eiendomsskatt for nye boliger i Hadsel kommune fra og 
med året etter byggeår. 
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● Hadsel eiendom bes starte bygging av utleieboliger på Strandlandet og 
Innlandet så snart tomtene er ferdig opparbeidet. En skal vurdere muligheten 
for leie- til eie.  

Verbalforslag 7  
Kantina på rådhuset har flere viktige funksjoner. Kantina representer et velferdstilbud til 
ansatte og er et viktig samlingspunkt. Kantina er også en viktig arbeidsplass for mennesker i 
varig tilrettelagt arbeid. Flertallspartiene foreslår derfor: 

● Kommunedirektøren bes gå i dialog med Hadsel ASVO for å se på muligheten for å 
drifte rådhuskantina på en slik måte at man kan bedre aktivitetstilbudet samt få større 
inntjening. Kommunedirektøren bes legge frem sak på dette til kommunestyret i løpet 
av 2020.  

Verbalforslag 8  
Norsk forbund for utviklingshemmede har ved flere anledninger tatt til ordet for at 
retningslinjene for feriestøtte til mennesker med utviklingshemming er vanskelige å bruke.  
Flertallspartiene foreslår derfor: 

● Kommunedirektøren bes gå i dialog med Hadsel NFU for å utarbeide nye 
retningslinjer for feriestøtte til mennesker med utviklingshemming.  

 
Verbalforslag 9  
Mennesker som er under ordningen varig tilrettelagt arbeid (VTA) får utbetalt 
motivasjonslønn samtidig som de beholder sin egen trygdeytelse. Satsene for motivasjonslønn 
skal justeres etter VTA-overenskomsten mellom fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen 
for vekst bedrifter.  

● Kommunedirektøren bes gå i lønnsforhandling med ansatte som er under VTA-
ordningen eller deres representanter jf. VTA-overenskomsten 

Endringsforslag til økonomiplanen 2020-2023 

 

Hadsel AP-Hadsel SP-Hadsel Høyre 

      Investeringsbudsjett 

Tiltak Tiltaksbeskrivelse Effekt 2020 Effekt 2021 Effekt 2022 Effekt 2023 

 Digitalisering - døgnåpen kommune -250 000 -493 750 -731 406 -1 063 121 

 IKT investeringer sentrale kapitler -1 000 000 -1 225 000 -1 444 375 -1 758 266 

 IKT investeringer oppvekstsektoren -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 

 Flerbrukshall Stokmarknes skole -5 000 000 -21 850 000 1 805 500  

 Enøktiltak -1 200 000 -2 370 000 -3 510 750 -4 622 981 

 Investeringspott helse og omsorg 250 000 493 750 731 406 963 121 

 Investeringspott brann- og redning -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 
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 Investeringspott teknisk sektor -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 

 Investeringspott sektor oppvekst -250 000 -493 750 -731 406 -963 121 

 −8 200 000 −27 420 000 −6 075 250 −10 333 731 

  2020 2021 2022 2023 
 

Driftsbudsjett 

Tiltak Tiltaksbeskrivelse 
Effekt 
2020 Effekt 2021 Effekt 2022 Effekt 2023 

 
Effekt av endringer i investeringsbudsjettet - 
5 % 410 000 1 371 000 303 763 516 687 

      

A 
Bunnfradrag i eiendomsskatt økes til 
175.000kr -1 687 500 -1 350 000 -1 350 000 -1 350 000 

B 
2 års fritak for nye boliger bygd fra 
01.01.2020 0 -225 000 -450 000 -450 000 

C Pott for transport av barn til fritidsaktiviteter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

D Redusert egenbetaling kulturskolen -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

E Utvikling av nærmiljø i distriktene -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

F Destinasjonsutvikling Stokmarknes sentrum -150 000 -500 000 -500 000 -500 000 

G Skoleskyss Slottnes-Stokmarknes -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 

H Åpning av servicetorget -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

I Skyss ungdomsklubben -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

J Kutt brann og redning 500 000 500 000 500 000 500 000 

K Redusert sykefravær 500 000 500 000 500 000 500 000 

L Omorganisering spesialundervisning 500 000 500 000 500 000 500 000 

M Sammenslåing av klasser 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

N Øke frie kulturmidler -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

O 
Tilskudd tråkkemaskin Stokmarknes og 
Melbu IL -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

P Økt bevilgning til ungdomsrådet -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Q 
Besparelse som følge av investering i 
velferdsteknologi 300 000 300 000 300 000 300 000 

Samlet endring 
driftsbudsjett  -7 500 1 066 000 -226 238 -13 313 

 
[Lagre]  
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27/19 Forslag til organisasjonsform - Storheia Arena 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 1/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 27/19 

 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 1/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk la frem følgende forslag til vedtak: 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om at juridisk vurdering av 
de ulike driftsformene foretas. Saken fremmes på nytt for utvalg og formannskap 
innenfor frister som ivaretar mulighet for at saken kan avgjøres i kommunestyret i 
desember. 
 
For en åpen og bredest mulig debatt rundt prosjektet Storheia Arena er det ønskelig 
at fremdrift i prosjektet fremlegges for kommunestyret. 
 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig det fremlagte forslaget 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til Formannskapet å vedta: 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om at juridisk vurdering av 
de ulike driftsformene foretas. Saken fremmes på nytt for utvalg og formannskap 
innenfor frister som ivaretar mulighet for at saken kan avgjøres i kommunestyret i 
desember. 
 
For en åpen og bredest mulig debatt rundt prosjektet Storheia Arena er det ønskelig 
at fremdrift i prosjektet fremlegges for kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Geir Jørgensen (Rødt) fremmet et utsettelsesforslag 
 
Ved votering fikk utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer (V, MOS, Rødt) og falt. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om at juridisk vurdering av 
de ulike driftsformene foretas. Saken fremmes på nytt for utvalg og formannskap 
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innenfor frister som ivaretar mulighet for at saken kan avgjøres i kommunestyret i 
desember. 
 
For en åpen og bredest mulig debatt rundt prosjektet Storheia Arena er det ønskelig 
at fremdrift i prosjektet fremlegges for kommunestyret. 
 
[Lagre]  
 
 
28/19 Gulstadøya - Revidert tilbud om kjøp av tomt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 28/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Revidert tilbud avvises.  
2. Kommunedirektøren bes utrede muligheten for etablering av nye bolig- og 

næringsområder andre steder i Melbuområdet, der dette kan gjøres kostnadseffektivt.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende forslag: 
 
Gulstadøya fremstår som det åpenbare beste utviklingsområde i Melbuområdet og vil 
være viktig for videreutvikling av stedet og Hadsel kommune. 
 
På denne bakgrunn fremsettes et tilbud på kr 12 millioner for erverv av tilbudt 
område, jf. tilbud mottatt 23. september. 
Vedtatt reguleringsprosess videreføres 
 
Endelig avtale om kjøp legges frem for formannskapet før kjøpet gjennomføres. 
 
Dersom ovennevnte tilbud ikke blir akseptert av selger, fremlegges ny sak med en 
juridisk vurdering av konsekvensene av å ekspropriere Gulstadøya, med unntak av 
området tilhørende Melbu båtforening. 
 
Votering 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
forslaget, ble forslaget fra repr. Jans Steffensen (MOS) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling falt 
 
Vedtak  
 
Gulstadøya fremstår som dent åpenbare beste utviklingsområdet i Melbuområdet og 
vil være viktig for videreutvikling av stedet og Hadsel kommune 
 
På denne bakgrunn fremsettes et tilbud på kr 12 millioner for erverv av tilbudt 
område, jf. tilbud mottatt 23.09.2019. 



 40  

Vedtatt reguleringsprosess videreføres 
 
Endelig avtale om kjøp legges frem for formannskapet før kjøpet gjennomføres. 
 
Dersom ovennevnte tilbud ikke blir akseptert av selger, fremlegges ny sak med en 
juridisk vurdering av konsekvensene av å ekspropriere Gulstadøya, med unntak av 
området tilhørende Melbu Båtforening. 
 
[Lagre]  
 
 
29/19 Bosetting av flyktninger i Hadsel kommune - 2020-2023 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 29/19 
2 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta 

1. Kommunestyret vedtar følgende måltall for bosetting av flyktninger i perioden 2020-
2023: 
100 flyktninger  

 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Renathe Eriksen (V) fremmet på vegne av MOS, V og Rødt følgende tillegg: 
 
Hadsel kommune sier seg positiv til, etter vedtak i kommunestyret, å bosette flere 
dersom det kommer forespørsel om dette. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
tilleggsforslaget. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar følgende måltall for bosetting av flyktninger i perioden 2020-
2023: 
100 flyktninger  

2. Hadsel kommune stiller seg positiv til, etter vedtak i kommunestyret, å bosette flere 
dersom det kommer forespørsel om dette. 
 

 
[Lagre]  
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30/19 Rullering og prioritering av spillemidler for 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 30/19 
2 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
 
Kommunestyret vedtar:  

1. Rullering av kap.4.2 i handlingsplan og prioritering av innkomne søknader for 
spillemidler 2020: 

2.  
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Rullering av kap.4.2 i handlingsplan og prioritering av innkomne søknader for 
spillemidler 2020: 

 
[Lagre]  
 
 
31/19 Busstopp Stokmarknes sentrum 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 31/19 
2 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunestyret vedtar 

1. Busstoppet på sjøsiden av Havnegata stenges permanent. 
2. Dagens busstopp som stenges gjøres om til parkeringsplasser for ansatte og 

passasjerer på hurtigbåten 
3. Skilt for busstopp etableres på torgsiden av Havnegata, men busstoppet skal ikke 

hindre fri ferdsel inn/ut av parkeringsplassen på torget. 
4. Skilt for parkering kun for hurtigbåtens ansatte og passasjerer etableres på det 

stengte busstoppet.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet forsalg om at punkt 4 i kommunedirektørens 
innstilling utgår. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte endringsforslaget og 
kommunedirektørens innstilling i pkt. 1 – 3. 
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Vedtak  
 

1. Busstoppet på sjøsiden av Havnegata stenges permanent. 
2. Dagens busstopp som stenges gjøres om til parkeringsplasser for ansatte og 

passasjerer på hurtigbåten 
3. Skilt for busstopp etableres på torgsiden av Havnegata, men busstoppet skal ikke 

hindre fri ferdsel inn/ut av parkeringsplassen på torget. 
 
[Lagre]  
 
 
32/19 Ny revidert søknad om støtte til ny tråkkemaskin Melbo IL 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 32/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Formannskapet innvilger driftstilskudd på kr. 30.000,- pr år til Melbo IL og 
Stokmarknes IL fra og med 2020. Kommunedirektøren utarbeider driftsavtale hvor 
ansvar og plikter fremkommer. Beløpet innarbeides i styringsdokument 2020-2023. 

 
2. Formannskapet innvilger ikke investeringstilskudd til anskaffelse av tråkkemaskin. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet innvilger driftstilskudd på kr. 30.000,- pr år til Melbo IL og 
Stokmarknes IL fra og med 2020. Kommunedirektøren utarbeider driftsavtale hvor 
ansvar og plikter fremkommer. Beløpet innarbeides i styringsdokument 2020-2023. 

 
2. Formannskapet innvilger ikke investeringstilskudd til anskaffelse av tråkkemaskin. 

 
[Lagre]  
 
 
33/19 Ny kommunedelplan – Hovedplan vei 2020-2030 – utlegging til 
offentlig ettersyn 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 15/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 33/19 
3 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 15/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
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Hovedutvalg teknisk har diskutert saken og kommer med innspill etter planen har 
vært ute på høring. 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret slutter seg til vedlagte forslaget til ny kommunedelplan, og legger 
herved programmet ut til offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 11-4 andre avsnitt. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret slutter seg til vedlagte forslaget til ny kommunedelplan, og legger 
herved programmet ut til offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 11-4 andre avsnitt. 
 
[Lagre]  
 
 
34/19 Søknad om skjenkebevilling - Kvitnes Drift AS, org.nr. 
920011098 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 34/19 
2 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Møtebehandling 
 
Saken utgår da den ikke er ferdigstilt 
  
[Lagre]  
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35/19 Lokal retningslinje for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Oppvekst 19.11.2019 4/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 35/19 
3 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 4/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Oppvekst vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommunestyre vedtar Lokal retningslinje for tildeling av kommunalt drifts- og 
kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020 i henhold til vedlegg i saken.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommunestyre vedtar Lokal retningslinje for tildeling av kommunalt drifts- og 
kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020 i henhold til vedlegg i saken.  
 
[Lagre]  
 
 
36/19 Kulturprisen i Hadsel kommune - 2019 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 10 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Oppvekst 19.11.2019 6/19 
2 Formannskapet 21.11.2019 36/19 
3 Kommunestyret 12.12.2019  

 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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37/19 Søknad om tilskudd til videreutvikling av bedriften Reine 
Såper 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 37/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 50 000,- i støtte til videreutvikling av Reine 
Såper 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 50 000,- i støtte til videreutvikling av Reine 
Såper 
 
[Lagre]  
 
 
38/19 Høring - Endring i buss og båtruter 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 38/19 

 
Kommunedirektørens innstilling/votering 
 
Hadsel kommune mener at forslaget om kutt i rutetilbudene er uheldig både med 
hensyn til å møte klimautfordringene og å skape vekstkraftige lokalsamfunn, i vårt 
tilfelle et vekstkraftig Innlandet. Vi vil derfor fraråde at reduksjonene blir gjennomført. 
 
Hadsel kommune vil likevel foreslå følgende:  

- Det bør vurderes om det gjennom rabattkort eller andre ordninger kan gjøres mer 
attraktivt å bruke buss- og båttilbudet slik at flere innbyggere bruker tilbudet 
 

Møtebehandling 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet på vegne av flertallet følgende forslag til uttalelse: 
 
Høringsinnspill: endring i buss og båtruter  
Hadsel kommune mener reduksjon i rutetilbud som foreslås vil føre til negative 
konsekvenser for utviklingen av Hadsel kommune. Forslagene vil medføre dårligere 
kommunikasjon mellom Vesterålen og Lofoten, og Hadsel Innland og 
kommunesenteret.  
 
Sommerrutene mellom Svolvær/ Sortland-Evenes-Narvik er viktige ruter som bedrer 
kommunikasjon mellom Lofoten og Vesterålen, to regioner som opplever økt turisme. 
Rutene har høyt snitt per tur, særlig avgangene søndag-fredag. Rutetilbudet er også 
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viktig fordi det er kommunikasjon til regionens storflyplass med direkteruter ut/ inn i 
regionen. Svolvær/ Sortland-Evenes-Narvik sommer søndag-fredag.  
 
Der snitt reisende per tur er lav, men likevel hørt nok til å opprettholde rutetilbud bør 
en vurdere minibuss fremfor ordinær buss. Eventuelt vurdere behovsstyrt buss.  
 

Reduksjon av båttilbud som foreslås vil begrense kommunikasjon mellom Hadsel 
Innland, veiløse bygder, og kommunesenteret. Hadsel Innland er ei bygd i vekst med 
flere nyetablerte. Reduksjonen som foreslås vil begrense muligheten til å benytte seg 
av tjenester og tilbud. 
 
En generell betraktning når det foreslås kutt i kollektive tilbud er at det vil kunne øke 
bruken av privat bil for de som har mulighet til det.  
 
Basert på innspill fra berørte nærmiljø har det fremkommet følgende forslag som 
formannskapet ber Nordland fylkeskommune hensynta i det videre arbeidet:  

- Nordland fylkeskommune bør vurdere muligheten for å forbedre 
rabattordningen med hensyn til å øke passasjertallet. Dagens ordning med 
20% rabatt oppfattes som for liten for å stimulere til økt passasjertall.  
 

- Kutt i rutetilbud Brottøy-Stokmarknes vil påvirke de fastboende i stor grad. Å 
fjerne torsdagsavgangen kl 09.00 vil bety at man kun tirsdag vil kunne unngå 
å bruke en hel dag til nødvendige ærend i kommunesenteret. Likedan vil et 
kutt av 14.00-avgangen lørdag gjør at man ikke vil kunne reise frem og tilbake 
samme dag i det hele tatt. Minst problematisk vil kuttet være kveldsturen fra 
Stokmarknes fredags kveld, samt søndags morgen. Det understrekes at det 
ikke på noe vis vil være uproblematisk, men en prioritering av flere onder.  
 

Hadsel kommune er også kjent med at fergesambandet Fiskebøl-Melbu kan bli 
rammet av nedtrekk. Vi imøteser et snarlig samarbeid når det er inngått dialog med 
selskapet for å opprettholde så stor ruteproduksjon som mulig.  
 
Høringsinnspill fra Innlandet lokalutvalg og Ola Skagen Danielsen legges ved.  
 
Formannskapet vedtok enstemmig den framlagte uttalelsen 
 
Vedtak  
 
Høringsinnspill: endring i buss og båtruter  
Hadsel kommune mener reduksjon i rutetilbud som foreslås vil føre til negative 
konsekvenser for utviklingen av Hadsel kommune. Forslagene vil medføre dårligere 
kommunikasjon mellom Vesterålen og Lofoten, og Hadsel Innland og 
kommunesenteret.  
 
Sommerrutene mellom Svolvær/ Sortland-Evenes-Narvik er viktige ruter som bedrer 
kommunikasjon mellom Lofoten og Vesterålen, to regioner som opplever økt turisme. 
Rutene har høyt snitt per tur, særlig avgangene søndag-fredag. Rutetilbudet er også 
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viktig fordi det er kommunikasjon til regionens storflyplass med direkteruter ut/ inn i 
regionen. Svolvær/ Sortland-Evenes-Narvik sommer søndag-fredag.  
 
Der snitt reisende per tur er lav, men likevel hørt nok til å opprettholde rutetilbud bør 
en vurdere minibuss fremfor ordinær buss. Eventuelt vurdere behovsstyrt buss.  
 

Reduksjon av båttilbud som foreslås vil begrense kommunikasjon mellom Hadsel 
Innland, veiløse bygder, og kommunesenteret. Hadsel Innland er ei bygd i vekst med 
flere nyetablerte. Reduksjonen som foreslås vil begrense muligheten til å benytte seg 
av tjenester og tilbud. 
 
En generell betraktning når det foreslås kutt i kollektive tilbud er at det vil kunne øke 
bruken av privat bil for de som har mulighet til det.  
 
Basert på innspill fra berørte nærmiljø har det fremkommet følgende forslag som 
formannskapet ber Nordland fylkeskommune hensynta i det videre arbeidet:  

- Nordland fylkeskommune bør vurdere muligheten for å forbedre 
rabattordningen med hensyn til å øke passasjertallet. Dagens ordning med 
20% rabatt oppfattes som for liten for å stimulere til økt passasjertall.  
 

- Kutt i rutetilbud Brottøy-Stokmarknes vil påvirke de fastboende i stor grad. Å 
fjerne torsdagsavgangen kl 09.00 vil bety at man kun tirsdag vil kunne unngå 
å bruke en hel dag til nødvendige ærend i kommunesenteret. Likedan vil et 
kutt av 14.00-avgangen lørdag gjør at man ikke vil kunne reise frem og tilbake 
samme dag i det hele tatt. Minst problematisk vil kuttet være kveldsturen fra 
Stokmarknes fredags kveld, samt søndags morgen. Det understrekes at det 
ikke på noe vis vil være uproblematisk, men en prioritering av flere onder.  
 

Hadsel kommune er også kjent med at fergesambandet Fiskebøl-Melbu kan bli 
rammet av nedtrekk. Vi imøteser et snarlig samarbeid når det er inngått dialog med 
selskapet for å opprettholde så stor ruteproduksjon som mulig.  
 
Høringsinnspill fra Innlandet lokalutvalg og Ola Skagen Danielsen legges ved.  
 
[Lagre]  
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