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PS-sak 140/21: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
BEHANDLING:
Kommunedirektør Rita Johnsen presenterte saken.
Kommunalsjef Økonomi og IT, Johnny Karlsen redegjorde for saken.

Repr. Ronald Steen (AP) hadde bedt om permisjon og forlot møtet kl. 13:40
Repr. Lill-Kristin Johannessen tiltrådet møtet.

Forslag fra Rødt:
(Dette er neppe endelig forslag fra Rødt - viser til samme forslag som sendes ut som epost med riktig
tabelloppsett)
Alle tall forholder seg til kommunedirektørens forslag
Drift – bruk av fond
Tiltak 2022 2023 2024 2025 sum
Nytt tiltak:
Vei – sommervedlikehold 6 500 0 0 0 6 500
Nytt tiltak:
Psykisk helserådgiver VGS
(videreføring) 700 700 700 700 2 800
Nytt tiltak:
Miljøterapeut
(Rus/psykisk helse) 700 700 700 700 2 800
Videreføre tiltak:
Sinnemestring 083 145 145 145 518
Nytt tiltak:
Støtte til bygging av fotballbane for jenter og gutter i Raqqa. 10 0 0 0 10
Nytt tiltak:
Drift av maurnesbassenget 400 400 400 1 200
Sum bruk av fond* 13 828
Investering – minus fond + lån:
Tiltak 2022 2023 2024 2025 sum
Tas ut (fond):
Bjørklundveien, planlegging, grunnerverv, prosjektering, anbud, igangsetting -5 000 -15 000 0 -20 000
Nytt tiltak:
maurnesbassenget 8 000 0 0 0 8 000
Nytt tiltak:
Opprydding vest enden av Bjørklundveien 1 000 0 0 0 1 000
Tas ut (lån): Hall Strand 0 0 0 -17 000 -17 000
Sum redusert lån -8 000
Sum fratrekk fond* 20 000
*Ved å ta ut tidligere innlagt fondsfinansiering til sammenkobling Bjørklundveien med Vesterveien og
prosjektet i sin helhet (med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan), frigjøres 20 mill. i perioden. Av

dette nyttes 13 828 mill. i perioden til nye driftstiltak.
Andre tiltak:
1 Kantinedrift – Sortland ungdomsskole
Kommunestyret går inn for å få til tilbud om varmmatservering på Sortland ungdomsskole. Dersom
dette fordrer tilføring av økonomi, vil kommunestyret behandle søknad med positivt utgangspunkt.
2 Humanitær støtte til fotballbane i Raqqa
Kommunestyret i Sortland støtter det humanitære initiativet om å bidra til å bygge
fotballanlegg for jenter og gutter i den krigsherja byen Raqqa, Syria.
Kommunestyret i Sortland bevilger kr. 10.000 til prosjektet. Dekkes av fond.
3 Framdrift for ny skole, haller, bassenganlegg
Så snart plassering (tomtespørsmålet) for ny barneskole på Sortland, idrettshaller og bassenganlegg
er avklart, fremmes det sak til politisk behandling med prioritering av framdrift og økonomi. Også
eventuell hall på Strand vurderes i den sammenheng.
4 Tilrettelegging for blålysenheter og samling av offentlige funksjoner
Det tas kontakt med ansvarlige for «blålysenhetene» og andre statlig/offentlige lokalt plasserte
virksomheter for å få vurdert behovet og interessen for samarbeid med kommunen om plassering og
tomter. Mulige utfordringer med infrastrukturtiltak og prisfastsetting fremmes til politisk
drøfting/vedtak tidlig i prosessen.

Forslag fra Høyre og FRP:
Høyres og FrPs forslag til Budsjett og økonomiplan 2022-2025
1. Innledning
Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og spiller en viktig rolle på alle
samfunnsområder. Vi vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et
sterkt lokaldemokrati.
Gode velferdstjenester er viktig. Vi vil at alle skal ha gode tjenester innenfor
• Barnehage og skole
• Helse og omsorg
• Plan, bygg, eiendom og kart
• Kultur, idrett og fritid
• Vei, vann og avløp
• Økonomi, næring og bevilling
• Akutte hendelser – brann og beredskap
• Natur og miljø
Skal vi lykkes med det, må det ligge en trygg og ansvarlig politikk i bunnen.
Vi vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i
sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. Vi ønsker en kommune som ivaretar sine roller
som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena på en god måte for sine
innbyggere.
Det er grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp. Vi lever i et samfunn der spesialisert
fagkompetanse vil bli viktig for å løse fremtidens utfordringer, både med tanke på klima og miljø og
antallet mennesker utenfor arbeidsdyktig alder.
Vi har tro på mangfoldet og kvaliteten som skapes ved at flere leverandører, private og
organisasjoner, kan yte sine tjenester for våre innbyggere.
2. Generelt
Forslaget er basert på kommunedirektørens fremlagte forslag til økonomisk ramme med de
premisser som ligger til grunn for investeringer og drift som fremkommer med de verbale endringer
som ligger i forslaget til Høyre og FrP. Forslaget har til hensikt å gjøre nødvendige prioriteringer for

bedre tjenesteproduksjon, og en bærekraftig økonomi uten vesentlige kutt i tjenester til våre
innbyggere.
Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Et godt, bærekraftig og
innovativt næringsliv er også en god medspiller i klima- og miljøpolitikken.
På tross av gode tider i næringslivet har mesteparten av fylket store demografiske utfordringer. Alt
for få unge familier bosetter seg i Sortland. Det må derfor satses på å utvikle lokalsamfunnet slik at
det er attraktive for unge familier. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med næringslivet og
frivillige aktører.
Sortland kommune skal oppfattes som «Ja-kommune» og møte nye ideer og utfordringer med et
positivt grunnsyn. Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på en positiv kommune som er
løsningsorientert i møte med sine innbyggere og næringslivet.
Vi vil at Sortland skal styrke og befeste seg som en regional motor for nærings- og samfunnsutvikling.
For å få dette til vil vi arbeide for å ha en moderne og næringsfremmende infrastruktur og gode
samferdselsløsninger. Vi vil bidra til samarbeid om et rikt kulturliv og arrangementer med
ringvirkninger for næringslivet. Dette vil kreve at vi styrker samarbeidet innen og mellom
næringslivet, offentlig sektor og kunnskapsmiljøene.
Vi vil arbeide for at Sortland og næringslivet i regionen tilbys gode møteplasser og et verdiskapende
samarbeid. Vi vil ha en næringspolitikk der kommunen er en lyttende og aktiv tilrettelegger for
eksisterende og fremtidig næringsliv i regionen slik at man får utløst prosjekter som skaper vekst og
nye arbeidsplasser i privat sektor i Sortland. Høyre og FrP vil at kommunen skal være en innovativ
offentlig innkjøper og være en god samarbeidspartner for næringslivet.
3. Endringer i forhold til kommunedirektørens foreslåtte budsjett og økonomiplan
Det vedtas følgende verbale endringer i forhold til kommunedirektørens foreslåtte budsjett og
økonomiplan.
Innenfor rammene som bevilges for budsjettåret og videre i økonomiplanperioden skal
kommunedirektøren sørge for at følgende blir gjennomført.
1. Økonomi og finansreglementer i kommunen oppdateres slik at det innarbeides i all «praksis» der
det henvises til økonomisaker.
2. Det innføres et nytt prinsipp om at netto driftsresultat følger Teknisk beregningsutvalgs (TBU)
anbefaling.
3. Kantinedrift ved Sortland ungdomsskole forutsettes kommet i gang innen påske 2022.
4. Bjørklundveien. Kommunedirektøren skal innen sommeren 2022 ha sendt ut på anbud
sammenkoblingen mellom Bjørklundveien og Vesterveien.
5. Tilskudd til Blåbyhallen – Sortland Idretts og Fritidspark indeksreguleres med utgangspunkt i 2019.
Dekkes av samme ramme som er i dag.
6. Bøter/dagmulkt Storvannet – samlet kostnad ved forsinkelse ved Storvannet kr. 1,512 millioner
(bot og dagmulkt fra NVE) tilbakeføres til selvkostregnskap for vann. Vannavgiften reduseres
tilsvarende ved neste utfakturering. Beløpet trekkes fra rammen til Kommunedirektør.
Kystvakta, Sortland Havn og Kleiva Landbruksskole (Naturbruk)
For Kystvakta er kaia, havna og basen - med alle der tilhørende fasiliteter for mannskap og personell en basis infrastruktur som er nødvendig for hensiktsmessig daglig drift. Dette alene er imidlertid ikke
tilstrekkelig, og da ses Kystvakta i en større samfunnsmessig sammenheng. Relevante koplinger vil
både være næringsmessige og til (offentlige) samfunnsaktører, og i dette bildet er dialog og nært
samarbeid med Sortland kommune særlig viktig. Kystvakta er blant annet avhengig av gode
samferdselsløsninger og tilgjengelig infrastruktur for at driften kan løpe uhindret. I dette ligger

logistikkløsninger i havneområdet, at kommunikasjon over land og i luftfarten har tilfredsstillende
regularitet og minimale kommunikasjonsmessige flaskehalser. (Kystvaktstudiet).
Sortland Havn planlegger nytt havneavsnitt i Sortland kommune. Dette vil frigjøre arealer i
nåværende Sortland Havn og i området rundt Kystvaktens hovedkvarter. Det vil også bli tilgjengelig
nye havnearealer som kan benyttes av Kystvakten ved supplerende behov. Sortland Havn vil utvikle
en Blå Hub, og skape en arena innen både fiskeri, havbruk, transport og logistikk, alternativ energi,
teknologi mm. Denne skal skape muligheter for kurs og studier på universitetsnivå, samt også for
FoU-aktivitet.
Nordland Fylkeskommune ved Sortland Videregående skole avdeling Kleiva ( Naturbruk) har i høst
signert avtale blant annet med Nibio og Vesteraalens. Det er i gang utviklingsprosjekter ved skolen
som både jobber for mulig etablering av fagskoletilbud, FoU – prosjekter i samarbeid med
næringslivet innen blå og grønn sektorer. Et av prosjektene omtales som Vesterålen Hub.
1. Sortland kommune går i dialog med Sortland Havn om felles planlegging av reguleringsplaner
andre nødvendige avklaringer som skal til for å forsere utviklingen av et nytt havneavsnitt i Sortland.
2. Sortland kommune koordinerer dialogen mellom utviklingen i Sortland Havn og planene om en Blå
Hub opp mot Nordland Fylkeskommune avdeling Kleivas planer om oppbyggingen av Vesterålen Hub,
og oppbygning av et kompetansemiljø for blå og grønn nærings- og kompetanseutvikling.
3. Sortland kommune arbeider aktivt for å beholde utdanningskonsesjon ved Kleia VGS.
4. Sortland kommune tar initiativ til å kartlegge eventuelle synergier ved at disse
kompetansemiljøene utvikles parallelt i samarbeid med miljøene.
KOMPETANSEMILJØ – BRANN, AMBULANSE, POLITI, TINGRETT
Det haster med å tilby viktig offentlig infrastruktur som ambulanse, politiet og tingretten nye og
moderne lokaler. Norturaeiendommen egner seg for dette i tillegg til å kunne utvikles innenfor andre
områder som boliger, industri eller næringsvirksomhet.
Kommunedirektøren utreder sak for formannskapet innen februar 2022 med forslag til
intensjonsavtaler med aktører som vil utvikle området slik at de nevnte kompetansemiljøer kan
etablere seg samlet der. Dersom det ikke er tidsnok med slik avklaring innen februar 2022 for å sikre
mulig felles etablering der, kommer kommunedirektøren tilbake til politiske ledelse om dette.
PARKERINGSHUS I SENTRUM
Kommunedirektøren bes utrede forslag til et parkeringshus i sentrum som skal være gratis for alle
som jobber og trenger heldags parkering. Fond avsatt etter frikjøpsordning for parkering brukes som
grunnfinansiering. Sak legges frem for formannskapet inne februar.
VANN – INVESTERING I INFRASTRUKTUR OG NÆRINGSUTVIKLING
Det settes av 25 mill. i investeringsbudsjettet for 2022 til bygging av demning i Storvatnet. Beløpet
skal inkludere evt. nødvendige ytterligere sikringstiltak mot bilveien.
Det bes videre om at det fremlegges forslag til revisjon av «Vannforskriften» for Sortland der det er
utredet tillatte muligheter for endringer i gebyr-regulativet slik at alle storforbrukere av vann totalt
sett får en lavere vannavgift.
I den vedtatt økonomiplanen for 2021 var det satt av 16,6 millioner til bygging av dam i Storvatnet.
Flertallet i Kommunestyret vedtok i februar 2021 likevel ikke å bygge dam. Dette var blant annet
basert på fremlagte beregninger av vanntilsig utført av administrasjonen i Sortland Kommune.
Beregningene viste seg i i ettertid å være feilaktige.
Norconsult har utarbeidet en rapport for Sortland Kommune som viser at netto tilsig til Storvatnet er
110 l/s. I dag er uttaket fra Storvatnet 40 l/s og privat aktør som skal drifte lakseslakteri har
signalisert behov for ca. 30/l i sekundet.
Rapporten viser videre at ved ekstremtørke 2 år på rad, at Storvatnet uten demning kan komme ned i
kapasitet på 80 l/s. Ved bygging av demning vil det bygges opp tilstrekkelig reserve-vannkapasitet til
at man kan legge til grunn vannkapasitet fra Storvatnet på 110 l/s også i tørkeår. Dette i.h.t uttalelse

fra enhetsleder i Sortland kommune.
Renseanlegget til Storvatnet har allerede tilstrekkelig kapasitet til å levere denne økte vannmengden.
Bygging av demning vil derfor sikre leveringssikkerhet av vann til nytt lakseslakteri samt nye næringsog boligutbygninger i lang fremtid.
I.h.t til selvkostregnskapet skal det være 40 år avskrivningstid på denne typen investering. Dette vil si
at årlig kostnad vil bli kr. 625.000, -. Videre skal det beregnes rentekostnad på 5 år swap-rente pluss
0,5 %-poeng. I 2020 var denne 1,39 %. Beregner vi 1,5 % rente gir dette kostnad på kr. 375.000, -.
Dette gir en total økning i kostnader i selvkostregnskapet på kr. 1.000.000, - pr år.
Kommunalsjef i Teknisk opplyste i Formannskaper i oktober i forbindelse med fremlagte forslag til
avtale med privat aktør at det var beregnet at dersom kommunen leverte vann selv, ville dette gi
vannavgifter til Sortland Kommune på 5 - 5,5 millioner kroner pr. år.
Dette viser at selv om vi endrer gebyr-regulativet slik at lakseslakteriet og andre storforbrukere av
vann får noe lavere avgift, vil investeringa i ny demning i Storvatnet være selvfinansierende og totalt
sett gi lavere vannavgift for alle.
AVLØP - RENSEANLEGG
Ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på grunn av manglende infrastruktur på
avløp og et bærekraftig system i kommunen. Det innføres et prinsipp som legges til grunn ved all
saksbehandling om at både offentlige og private utbyggingsaktører sikres utbyggingsavtaler der
kommunen må bygge ut det som trengs av offentlig infrastruktur. Kommunedirektøren må fremme
fortløpende saker om økonomiske konsekvenser som innarbeides ved neste budsjettregulering.
BYGGESAKSBEHANDLING, DELINGSSAKER OG ANDRE TEKNISKE SAKER
Det innføres følgende prinsipper;
1. Kommunedirektøren legger frem et forslag til kvalitetsgaranti på saksbehandlingstiden på tekniske
saker. Forslag legges frem innen februar 2022. En del av utredningen skal også se på
mulighetsrommet som ligger i fradelingsreglene spesielt med tanke på at vi bor langt fra de store
byene og svært tettbygde strøk.
2. I forbindelse med revisjon av overordnet arealplan legges frem til drøfting for formannskapet
forslag til områder som avsettes til eneboliger.
3. Kommunen utreder muligheten for å gå inn som partner eller på annen måte støtte i prosjekter
som fremmer eie til leie, både blant offentlige og private aktører.
FRA EIE TIL LEIE
Fra eie til leie – biler og maskinpark. Kommunedirektøren utreder en modell for Sortland kommune
der vi går over til å leie/lease biler og andre motorkjøretøy. Investeringer i alle sektorer sette spå
vent inntil denne er avklart i politisk vedtak.
PSYKISK HELSESTASJON FOR BARN – PSYKIATRITILBUD FOR BARN
Det utredes omrigging av psykiatritilbudet i Sortland slik at barn og ungdom også får et tilbud i
kommunen. Det finnes flere gode eksempler på hvordan kommuner har bygget opp slike tilbud og
det vises til Stjørdal kommune som gjør det slik; https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helseomsorg-og-sosiale-tjenester/helsetjenester/psykisk-helse/psykisk-helse-for-barn-og-unge/
Kommunedirektøren utreder dette og legger frem sak innen april 2022.
UTVIKLINGSPROSJEKT – SORTLAND OPP OG FREM – ATTRAKTIVITET
Tilrettelegging for kontorplasser for de som har bosted Sortland og arbeidsgiver utenfor kommunen.
Som ledd i å gjøre Sortland enda mere attraktivt for ny bosetting legges det til rette for et slikt tilbud
som en prøveordning i 3 år. Kommunen går ut i markedet og ser etter egnede lokaler for 7-8
kontorplasser med tilgang til strøm/wifi og annet.
SHERPATRAPP – TIL ÅNSTADBLÅHEIA – FREMTIDIG FJELLHEIS

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte
påvirker helsen.
Høyre og Frp ønsker i denne sammenhengen å etablere tiltaket Sherpatrapp til Ånstadblåheia, som
et bærekraftig tiltak i destinasjonsutvikling av Sortland. På sikt ønsker man å se på muligheten for
fjellheis som kan gå via slalåm anlegget og helt opp til Ånstadblåheia.
Sortland kommune tar initiativ mot grunneiere i området samt eier av vindmøllene på Ånstadblåhei
om det kan etableres en trapp opp i terrenget og på sikt se på muligheten for en fjellheis.
Dette kan finansieres av det offentlige, private og næringsliv
• Man kan søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i Sortland fra Fortums
VinnVind-midler. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet
og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark. Det er
Kulturfabrikken Sortland KF som behandler søknadene om Fortums VinnVind-midler (Fortums
nettsider) .
• Inviterer offentlige, private og næringsliv til å kjøpe trappetrinn etter «Vegatrapp»-modellen

Forslag til nytt punkt 11 fra ordfører:
Nytt punkt 11 lyder:
Kommunestyret vedtar for 2022 et tilskudd på 6 793,316,- kr. til Sortland menighet inkl. kommunal
tjenesteyting. Økniningen på 136,418 dekkes inn av disposisjonsfond.

Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag fra Rødt falt;
1 stemme for (1 Rødt)
8 stemmer mot (2 SP, 3 AP, 2 H, 1 FRP)
Forslag fra H, FRP falt;
3 stemmer for (2 H, 1 FRP)
6 stemmer mot (2 SP, 3 AP, 1 Rødt)
Ordførerens forslag til nytt pkt. 11 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1) Kommunestyret vedtar Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 med de mål, rammer
og tiltak som fremkommer for den enkelte sektor. Økonomiplanens første år utgjør
kommunens årsbudsjett for 2022.
2) Kommunestyret viderefører vedtatte handlingsregler for økonomiplanperioden:

a. Handlingsregel 1: Netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter.
b. Handlingsregel 2: Netto langsiktig lånegjeld skal være på maksimalt 85 % av brutto
driftsinntekter utenom selvkostområder ved utgang av 2023.
c. Handlingsregel 3: Egenfinansiering av investeringene skal være på minimum 20 % av
total finansiering ved utløp av økonomiplanperioden med følgende utvikling: 2021 10 %
påfølgende år 20 % pr.år.
3) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt drift» §5-4 første og andre ledd.
4) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt investering» §5-5 første og
andre ledd.
5) Lånerammen for investeringer settes til 190,928 millioner kr.oner i 2022, i tilegg tas det
opp kr. 19 mill kr. i startlån i Husbanken - til videre utlån. Låneopptak for ordinære
investeringer for perioden 2023 - 2025 settes til henholdsvis 206,760 millioner kr.,78,480
mill kr. og 64,620 millioner kr.
6) Inntekt og formueskatt settes til maksimal sats i henhold til Stortingets vedtak.
7) I medhold til lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) §§ 2 og 3 skal
følgende utskr.ivningsalternativ benyttes for skatteåret 2021:
Eiendomsskattesatsen utskrives med 4 ‰ for bolig- og fritidseiendom og 7 ‰ for alle
andre eiendommer i henhold til eiendomskattelovens § 2 og 3. Bunnfradrag for
godkjente bolig og fritidseiendommer settes til kr. 0.
a. Det skr.ives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 3 syvendedel i
2022 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget skal være 7 ‰.
b. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.
c. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale
avgifter.
d. Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt
gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre

kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens
gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og
idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.
e. For skatteåret 2022 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven § 7
bokstav a) for Kulturfabrikken Eiendom AS – gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og7.
f. For 2022 gjennomføres en kontormessig oppjustering av gjeldende takster (i henhold
til Eiendomsskattelovens §8A-4).
8) Budsjett 2022 for Kulturfabrikken Sortland KF vedtas med overføring fra kommunen på
25,46 mill kr.
9) Nye gebyr- og betalingssatser for pleie og omsorg i 2022 vedtas i henhold til følgende
satser:

10) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.22:
a. Vanngebyr økes med 7,0 %
b. Avløpsgebyr økes med 5,0 %
c. Feiegebyr økes med 18,8 %
d. Ikke regulerte betalingssatser for tekniske tjenester fremlegges i egen sak.
e. Gebyr for etablererprøve fastsettes til maksbeløp.

11) Kommunestyret vedtar for 2022 et tilskudd på 6 793,316,- kr. til Sortland menighet inkl.
kommunal tjenesteyting. Økningen på 136,418 dekkes inn av disposisjonsfond.

12 Kommunestyret vedtar for 2022 et tilskudd på 1 352 583,- kr. til Vesterålen
interkommunale politiske råd.
13) Kommunestyret vedtar for 2022 et tilskudd på 483 155,- kr. til RKK
14) Kommunestyret vedtar for 2022 et tilskudd på 3 863 500,- kr. til PPD
15) Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger og
pensjonsjusteringer.
16) Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og
artsnivå innenfor rammene.
17) Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2022 som medfører budsjettmessige konsekvenser for
2022-2025 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.
18) Sortland kommune imøtekommer forespørsel fra Imdi om bosetting av 20 flyktninger i
2022, det bosettes ingen enslige mindreårig over 15 år.
19) Kommunedirektøren foreslår for 2022 at lånerammen på startlånsmidler fra Husbanken
økes med 15,0 mill. kr. Til sammen 19 mill kr. for 2022.

