
Vedtak 

Kommunestyret vedtar Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 med de mål, rammer og 
tiltak som fremkommer for den enkelte sektor. Økonomiplanens første år utgjør kommunens 
årsbudsjett for 2023. 

Kommunestyret viderefører vedtatte handlingsregler for 2023. Kommunedirektøren 
utarbeider nye handlingsregler innen mai 2023 for økonomiplanperioden 2024-2027. 

Driftsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt drift» §5-4 første og andre ledd. 

Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt investering» §5-5 første og 
andre ledd. 

Lånerammen for investeringer settes for 2023 til 231,834 MNOK. I tillegg tas det opp 30 
MNOK i startlån hos Husbanken - til videre utlån. Låneopptak for investeringer i varige 
driftsmidler for resten av økonomiplanperioden settes til 218,7 MNOK i 2024, 137,4 MNOK i 
2025 og 7,72 MNOK i 2026 

Inntekt og formueskatt settes til maksimal sats i henhold til Stortingets vedtak. 

I medhold til lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) §§ 2 og 3 skal 
følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2023: 

Eiendomsskattesatsen utskrives med 4 ‰ for bolig- og fritidseiendom og 7 ‰ for alle andre 
eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens § 2 og 3. Bunnfradrag for godkjente bolig og 
fritidseiendommer settes til kr. 0. 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 4 syvendedel i 
2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det 
særskilte skattegrunnlaget skal være 7 ‰. 

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. 

Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter. 

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. 

For skatteåret 2023 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) 

for Kulturfabrikken Eiendom AS – gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og7. 

For 2023 gjennomføres en kontormessig oppjustering av gjeldende takster (i henhold til 
Eiendomsskattelovens §8A-4). 

Budsjett 2023 for Kulturfabrikken Sortland KF vedtas med en overføring fra kommunen på 
25,46 MNOK. 



Nye gebyr- og betalingssatser for pleie og omsorg i 2023 vedtas i henhold til følgende satser: 

Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.23: 

a. Vanngebyr økes med 26,9 % 

b. Avløpsgebyr økes med 38,1 % 

c. Feiegebyr økes med 2,4 % 

d. Ikke regulerte betalingssatser for tekniske tjenester fremlegges i egen sak. 

e. Gebyr for etablererprøve fastsettes til maksbeløp. 

Kommunestyret vedtar for 2023 et tilskudd på kr. 7 369 316,- til Sortland menighet inkl. 
kommunal tjenesteyting. 

Kommunestyret vedtar for 2023 et tilskudd på kr. 1 397 187,- til Vesterålen interkommunale 
politiske råd. 

Kommunestyret vedtar for 2023 et tilskudd på kr. 504 441,- til RKK. 

Kommunestyret vedtar for 2023 et tilskudd på kr. 3 736 000,- til PPD. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger og 
pensjonsjusteringer. 

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og 
artsnivå innenfor rammene. 

Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2023 som medfører budsjettmessige konsekvenser for 
2023-2026 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene. 

Sortland kommune imøtekommer forespørsel fra IMDi om bosetting av 80 flyktninger i 2023, 
det bosettes ingen enslige mindreårig over 15 år. 

Lånerammen på startlånsmidler fra Husbanken settes til 30 MNOK for 2023. 

Punkt 10, bokstav d: 

Gebyrer for plan- og byggesaker og saker etter forurensningsforskriften økes med 10,4 % 

Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven, matrikkelloven og matrikkelforskriften økes 
med 10,4 % 

Gebyrer for landbrukssaker etter jordloven og konsesjonsloven, og fellingsavgift for elg, økes 
med 10,4 % 

Pkt. 11 reduseres med 250 000 



 
 
 
Behandling 
Det ble redegjort for saken av følgende; 

Kommunedirektør, Rita Johnsen 

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø (vedlegg) 

Kommunalsjef Oppvekst, Erik Strand (vedlegg) 

Kommunalsjef Helse og Økonomi, Sture Jacobsen (vedlegg) 

Kommunalsjef Teknisk og Planutvikling, Terje Kili (vedlegg) 

Kommunalsjef HR og Fellestjenesten, Brita Kleivan (vedlegg) 

Merknad: 
Følgende forslag ble ikke ralitetsbehandlet eller votert over. Forslagene protokolleres; 

Tilleggs- og endringsforslag fra Rødt 

Tilleggsforslag 2 fra Rødt 

Fellesforslag (Verbalforslag) fra SP, AP 

*Tilleggs- og endringsforslag fra Rødt: 
1. Fortau Sigerfjordveien strekningen skolen- Langbakkveien. 
5,7 mill 2023 + 5,7 mill 2024. Inndekning lån kr 11.4 mill. Avdrag lån + rente kr. 2 mill fordelt på årene 
i økonomiplanen. Låneramme økes tilsvarende. 
2. Sommerskole hvert år kr 800.000. Sum 3,2 mill. finansiering fra fond. 
3. Vann - inntak Lilandsvatnet kr. 21 mill. tas ut. Ytterligere sikring av god vannforsyning i kommunen 
behandles i ny Hovedplan vannforsyning. Gebyrsatsen justeres tilsvarende. 
4. Klimasatsmidler (0,5 mill.) og Søkbare klimatiltak (0,5 mill.) slås sammen og nevnes «Søkbart 
klimafond». Formålet er å inspirere til kreative forslag som reduserer klimagassutslipp på allerede 
etablerte tiltak og/eller støtter nye tiltak som kan gi redusert klimagasseffekt. Forslag til 
retningslinjer foreslås av kommunedirektøren og vedtas av kommunestyret innen 1.kvartal 2023. 
Også kommunale enheter skal kunne søke. Tildeling fra fondet disponeres av driftsutvalget. 
5. Ny hall. I planlegging av ny hall er intensjonen å bygge hall tilsvarende størrelse 2 handballbaner. 
Kommunedirektøren utreder saka videre både med størrelse tilsvarende 1 og 2 handballbaner. Etter 
et bedre grunnlagsmateriale særlig med innretning på økonomi, kan det være aktuelt å endre 
budsjett- og økonomiplan. Dette skal legges fram til behandling til kommunestyret i løpet av 1.halvår 
2023. 
6. Sortlandshallen bassengdelen. Kommunedirektøren gjør nye vurderinger for hva som må til for å 
forlenge brukstiden for dagens bassenganlegg i Sortlandshallen i minst 10 år. 
7. Sortland barneskole og Lamarka skole. Det settes i gang utredning for muligheten knytta til den 
bygningsmessige tilstand og tilpasninga for å videreføre god kvalitetsmessig drift av dagens Sortland 
barneskole og Lamarka skole i minst 10 år til. Dette legges fram for kommunestyret innen 1.halvår 
2023. 



8. Kommunale barnehager i sentrum. Det settes i gang utredning for muligheten knytta til den 
bygningsmessige tilstand og tilpasninga for å videreføre god kvalitetsmessig drift av dagens 
kommunale barnehager i sentrum i minst 10 år til. Dette legges fram for kommunestyret innen 
1.halvår 2023. 
9. Orientering om fattigdomssituasjonen. Kommunestyret skal orienteres spesifikt minst hver kvartal 
om fattigdomsutviklinga i kommunen. 
10. Kriterier oppstartsmøter v/reguleringsplanforslag. Formannskapet skal i løpet av 1.halvår drøfte 
hvilke generelle retningslinjer kommunen skal legge til grunn overfor tiltakshaver i forbindelse med 
oppstart av reguleringsplaner (oppstartsmøte pbl § 12 – 8)). 
Dette skal særlig innrettes på hvordan prosjektet skal ivareta utfordringene med krav om å nå 
målsetting om reduksjon av klimagassutslipp og ta hensyn til miljø i vid forstand og naturmangfold. 
Drøfting skal også vurdere muligheten for å legge føringer for prosjekters energikilder både under 
oppbygging og ved drift oppfylling av krav om klimaregnskap. Graden av gjenbruk der det er mulighet 
for det, skal tas med. Kommunedirektøren legger fram et drøftingsnotat i forkant av behandling i 
formannskapet. 
11. Gjennomgang av gamle reguleringsplaner. I forbindelse med vedtak av arealplanene i kommunen 
(«Kommuneplanens arealdel 2017-2028» og «Byplan Sortland - Blåbyen 2015-2027») ble det også 
vedtatt oppheving av et utvalg allerede vedtatte reguleringsplaner. I løpet at 2023 skal det foretas en 
ny gjennomgang av «gamle» reguleringsplaner for å vurdere om noen av disse ikke er i tråd med 
dagens krav med særlig innretning på endra utfordringer innen reduksjon av klimagassutslipp, 
energisituasjon og ivaretakelse av natur og miljø. Kommunedirektøren legger fram forslag til 
reguleringsplaner som ut fra dette vurderes å ha behov for oppdatering. 

*Tilleggsforslag 2 fra Rødt: 
Formannskapet skal fra 1.april 2023 utgjøre et nytt miljø-, natur- og klimautvalg. Mandat for utvalget 
foreslås av kommunedirektøren. I forkant av innstilling forbereder kommunedirektøren en 
drøftingssak til formannskapet om vurderer rollen til MNK-utvalgets rolle og plass i organisasjonen. 

*Fellesforslag fra SP, AP: 
Verbalforslag: 
 
1. UNGDOMS-LOS 
Tilskudd til ungdoms-LOS stopper i 2023, og er ikke videreført i resten av økonomiplanperioden. 
Kommunestyret ber kommunedirektør evaluere effekt av dette arbeidet opp mot barn og unge. Etter 
evalueringen vil kommunestyret vurdere muligheten for å videreføre ungdoms-LOS i resten av 
økonomiplanperioden. 
 
2. SOMMERVEDLIKEHOLD VEI 
Sortland kommune har en vedlikeholdsplan vei. Det er satt av 6 500 for 2023 men ingenting for 
resten av økonomiplanperioden. Kommunestyret vil vurdere å videreføre lignende beløp for resten 
av økonomiplanperioden for å følge opp vedlikeholdsplanen. 
 
Gang/sykkelvei Sigerfjord bør ses på mulighet for å få lagt inn i økonomiplan, når det er realistisk at 
den kan gjennomføres. 
Videreføre Villa Hjertegod 
Videreføre Sommerskole 
Sommeråpent basseng, lørdagsåpent basseng i nært samarbeid med svømmeklubben 
Bunnfradrag på eiendomsskatt 
 
Investering: 
Vedlikehold på Lamarka skole og Sortland Barneskole i økonomiplanperioden (beløp må avklares) 
1 mill pr år til lekeplasser/lekeapparat - finansieres med reduksjon bredbåndsmidler 



Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 
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