
 
Skal organiseringen av kulturtilbud for barn og unge endres? 
 
Formannskapet i Harstad har i møte 3.7.12 behandlet sak om eventuelle endringer i 
organiseringen av kulturtilbud for barn og unge.  Det ble vedtatt å sende saken ut på  
åpen høring. 
 
Rådmannen oppfordrer derfor alle klubber, lag, foreninger og  kulturinstitusjoner  som kan 
bli berørt eller har interesse av dette om å sette seg inn i saken og si sin mening gjennom 
en høringsuttalelse. 
 
Det samme gjelder alle innbyggere i Harstad kommune.  Det vil være anledning for hvem 
som helst til å komme med synspunkter på denne saken. 
 
Formannskapet satte høringsfristen til 15.9.12.  Alle innspill sendes til 
postmottak@harstad.kommune.no  og merkes  ”Organisering av kulturtilbud for barn og 
unge i Harstad kommune”. 
 
Med hilsen 
 
Henry Andersen 
Assisterende rådmann 
Harstad kommune 
 
 
 
Vedtaket  3.7.12: 
 
1.  Harstad formannskap tar saken til etterretning. 
2.  Saken sendes ut på åpen høring med høringsfrist 15.09.12 
3.  Utvalg for oppvekst og kultur tar saken opp til realitetsbehandling etter høringsrunden 
for videre behandling i kommunestyret. 
 
 
Saken fra rådmannen: 
 
ORGANISERING AV KULTURTILBUD FOR BARN OG UNGE I HARSTAD KOMMUNE 
 

 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Ingress:  
Denne saken omhandler utredning av mandat gitt av kommunestyret vedrørende 
vurdering av organisering av tjenester innenfor barne- og ungdomskulturfeltet i Harstad 
kommune.  
Saken legges med dette frem til behandling. 
 
Rådmannens tilråding: 
 
1. Utvalg for oppvekst og kultur tar saken til etterretning. 
 
2. Saken sendes ut på åpen høring. 
 
3. Utvalg tar saken opp til realitetsbehandling etter høringsrunden for videre behandling i 
kommunestyret. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 

mailto:postmottak@harstad.kommune.no


 
 

I Virksomhetsplan 2012 – 2015 gir rådmannen en vurdering av, og argumenterer for at 
Harstad kulturskole skal utvikles som kulturelt ressurssenter. I Virksomhetsplanen står det 
blant annet;  
”Det er mulig for skolen å samle mer kompetanse, være nyttige for enda større 
brukergrupper og være et ressurssenter som arbeider for å bli like gode til å gi tjenester ut 
mot andre enheter, enkeltpersoner lag og foreninger i kommunen, som skolen er i dag 
innen kjernevirksomheten. Det er ønskelig å styrke kvaliteten i kulturarbeidet for barn og 
unge. I kulturskolen finnes kulturfaglige ressurser, og det er derfor ønskelig å gjøre 
kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kulturell utvikling hos barn og unge. Kulturskolen 
må få myndighet og ressurser for å drive med kulturelt utviklingsarbeid i kommunen.” 
Kommunestyret vedtok 15.12.11:  
”Rådmannen bes om å vurdere kulturrådgiver, Radio Harstad, musikkbingene og 
Plastelina, i sine planer om å utvikle Harstad kulturskole til et overordnet kulturelt 
ressurssenter.”  
 
Hva angår andre kulturtjenester i Harstad kommune så som bibliotek, kulturminne, park 
og idrett, faller dette utenfor mandatets rammer og er således ikke utredet. 
Kommunale fritidsklubber er ikke nevnt eksplisitt i mandatet, men rådmannen regner 
tiltakene som en naturlig del av barne- og ungdomskulturen og er således trukket inn i 
vurderingen.  
Rådmannen legger på bakgrunn av dette frem sine vurderinger og forslag til løsninger. 
 
- Utredningsprosess 
I utredningsprosessen har enhetsleder ved barne- og ungdomstjenesten, enhetsleder ved 
Harstad kulturskole og assisterende rådmann vært sentrale personer.  
Det er opprettet en referansegruppe bestående av tillitsvalgte samt ovennevnte 
enhetsledere og rådmann. Denne gruppen har hatt ett møte før saken nå legges frem. 
Siste møte ble avlyst grunnet streik. 
I tillegg har enhetsleder ved Harstad kulturskole hatt møter og samtaler med ansvarlig i 
Radio Harstad og enhetsleder ved Harstad bibliotek. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
- Historikk  
Frem til august 2005 var alle tjenester innen kultur i Harstad kommune organisert under 
samme enhet med kultursjef som enhetsleder. Enheten hadde ansvaret for alle tjenester 
beskrevet senere i saken. 
Ved omorganiseringen i 2005 ble kulturskolen og biblioteket skilt ut som egne enheter, 
mens Plastelina, Fritidsklubbene og Radio Harstad ble lagt under enheten Barne- og 
Ungdomstjenesten sammen med barnevern.  
Tjenester som park og idrett samt kulturminner ble lagt under Drifts og 
Utbyggingsenheten. Kulturhuset overtok i 2005 driften av Harstad kino, noen år senere 
fikk de også ansvaret for driften av Galleri Nord-Norge. 
  
For flere av tjenestene har dette utelukkende vært en vellykket omorganisering.  
Harstad bibliotek og Harstad kulturskole har utviklet seg meget positivt som selvstendige 
enheter og har vokst i både tilbud og besøkende/elevplasser. 
Samtidig ble den sentrale kulturadministrasjonen sterkt redusert. På bakgrunn av dette ble 
stillingen som ”kulturrådgiver” opprettet som en 50 % stilling i 2009 og økt til 100 % i 
2011. Etter kostnadsreduksjonstiltakene i 2012 ble 80 % av stillingen lagt ned. Resterende 
20 % ble overført Harstad kulturskole for å ivareta lederansvar på Takt og Tone prosjektet 
og videreføre ansvaret for Harstad kommunes del i Panoramaprosjektet.  
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
- Organisasjonskart over tjenester innen kulturtjenester – status i dag 
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Nærmere beskrivelse av dagens tjenester innen barne- og ungdomskultur. 
 
Kulturrådgiver 
Frem til desember 2011 har det vært ansatt en kulturrådgiver ved økonomi og 
utviklingsenheten. Stillingen ble økt fra 50 % til 100 % i juli 2011. Som en konsekvens av 
kostnadsreduksjonstiltak 2012 ble 80 % av stillingen lagt ned. Resterende 20 % ble 
overført Harstad kulturskole for å ivareta lederansvaret på Takt og Tone prosjektet og 
videreføre ansvaret for Harstad kommunes del i Panoramaprosjektet.   
Konkrete arbeidsoppgaver da stillingen var 100 % har vært oppfølging og ledelse av 
kulturprosjekter, hvor følgende kan nevnes: Takt og tone, Melodi grand prix, Panorama, 
Selsbanes seil, Rute 69 grader nord og Hålogalands øye.  
Stillingen skal også ivareta et godt samarbeid/oppfølging av kulturavtaler og større 
tilskuddsmottakere, være en veileder for etablerere og sparringspartner for nye 
kulturprosjekter samt oppfølging/inngåelse av avtaler med samarbeidende organisasjoner 
og tilskuddsmottakere. Kulturrådgiverstillingen skal også ha en viktig funksjon i å kunne 
innhente eksterne kulturmidler ved gode søknader.  
Ved økning av stillingsprosent kom også den kulturelle skolesekken inn under 
kulturrådgiverens oppgaver, i tillegg til at en kulturplan ble satt som ønsket mål.  
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) 
Det er utarbeidet en egen treårig plan for DKS (2009-2012). Skolefaglig rådgiver har i dag 
igjen ansvaret for DKS i Harstad kommune. Kulturrådgiver hadde ansvaret fra 1.7.2011 til 
stillingen ble redusert i januar 2012.  
DKS ansvarlig er ansvarlig for innhold og tilbud til grunnskolen. Den enkelte skole har en 
DKS ansvarlig som velger blant de mange tilbud som ligger i planen og tilrettelegger for 
egen skole. 
Harstad kommune har som målsetning at alle elever i grunnskolens 10-årige skoleløp skal 
møte profesjonelle kulturutøvere. Elevene skal gjennom ordningen få mulighet til å gjøre 
seg kjent med, og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag, spesielt relatert 
til lokalt og regionalt område. Det er et spesielt fokus på lesestimulering, gjennom 
samarbeid med biblioteket. Bibliotekbesøk og leseknapp prosjektet, er lagt som fast 
aktivitet på 3. trinn. Også gjennom forfatterbesøk og skriveverksted er litteratur prioritert. 
Gjennom samarbeid med Sør-Troms museum er det etablert faste aktiviteter på 6. og 9. 
trinn innenfor kulturarv. 
 
 
Harstad Kulturskole 
Harstad Kulturskole underviser i en rekke musikkfag, ulike danseretninger og teater. Det 
er også grupper som får undervisning i tegning og maling i tillegg til lydteknikk. Dette 
skoleåret tilbyr skolen nær 800 elevplasser til barn og unge i kommunen. I tillegg har 
kulturskolen ansvar for Musikkbingene, hvor lokale band kan leie for å øve.  
Kulturskolen har månedlige husforestillinger og flere større konserter/forestillinger i løpet 
av året. For eksempel Kulturskolens uke som har vært gjennomført hvert år, i mars, siden 
2006. I tillegg har skolen vel 20 ”småoppdrag” for næringslivet og det offentlige i løpet av 
året.  
Harstad Kulturskole holder til i det gamle Samfunnshuskvartalet. I samme kvartal finner 
du også Galleri Nord Norge, Ungdomshuset Plastelina og Harstad Kino. Harstad kulturskole 
har 10,2 stillingshjemler. 
 
Takt & Tone prosjektet 
Et musikkfaglig skoleprosjekt, som fikk midler gjennom Kulturløfte II. Dette for å se på 
virkningen av å gi skolene komplette klassesett med moderne musikkinstrumenter. Videre 
består prosjektet kort fortalt av workshops for elevene og kompetansebygging for lærerne. 
Harstad kulturskole har det faglige ansvaret, gjennom 20 % fagressursstilling i prosjektet.  
Kulturrådgiveren var fram til desember 2011 prosjektleder. Fra januar 2012 har Harstad 
kulturskole også hatt prosjektleder ansvaret. 4 barneskoler er med i prosjektet og lærerne 



 
 

utgjør prosjektgruppen. Prosjektet gjennomføres i perioden 2011-2012, og videreføres 
neste skoleår. 
 
 
Panoramaprosjektet 
Kulturrådgiveren hadde i Harstad kommune også ansvaret for dette prosjektet som drives 
av Troms Fylkeskommune. I dag har Harstad kulturskole også dette. Tre kommuner er 
med på prosjektet hvor en samhandling mellom kulturskole, ungdommens kulturmønstring 
(UKM) og den kulturelle skolesekken (DKS) har hovedfokus. Prosjektet er nært knyttet 
opp til Takt og Tone prosjektet som i Panorama benyttes som et viktig ”verktøy”.  
 
Musikkbingene på Seljestad 
Harstad kulturskole har siden musikkbingeordningen ble etablert i 2007 hatt ansvaret for 
drift av disse. Her kan lokale band av forskjellig genre leie tid for å øve.  
 
 
Pl@stelin@ 
Filosofien til Plastelina er å være et kulturhus for unge kreative mennesker, og å se 
ungdom som en ressurs og aktive kulturskapere. Det legges til rette for kulturproduksjon 
og arrangementer i alle sjangre, men det er likevel ungdommene selv som har ansvaret 
for aktiviteten på huset. Her er det åpent for alle former for kultur og gir ungdom mulighet 
til å gjennomføre sine egne prosjekter på egne premisser, med hjelp av ansatte eller 
innleid kompetanse ved behov.  
Hovedfokus er følgende: At ungdommene skal bli sett og å føle at de er viktige, og at de 
skal oppleve mestring og tilhørighet. 
Målgruppen til Pl@stelin@ er all ungdom mellom 15 og 25 år. Huset favner ungdom fra 
alle kulturer og miljøer og består ikke av en ensartet gruppe unge. Brukerne av huset 
samhandler og kommuniserer på tvers av kultur, språk, interesser eller legning. Plastelina 
fremstår i dag som en viktig arena for integrering av ungdom med minoritetsbakgrunn. 
Plastelina har også en helsestasjon for ungdom. 
Det er viktig at huset har ansatte med en kombinasjon av kulturfaglig og sosialfaglig 
kompetanse.  
Plastelina har åpent 8 timer hver tirsdag, onsdag og torsdag, samt 4 timer fredag. 
Plastelina driftes av barne- og ungdomstjenesten, og har 3 stillingshjemler. 
 
Ungdommens kulturmønstring (UKM) 
Ungdommens kulturmønstring er en landsomfattende mønstring for aldersgruppen 10-20 
år. Barne- og ungdomstjenesten er ansvarlig for Harstad kommunes arrangement. 
Plastelina har fått ansvaret for gjennomføringen fra og med 2012. UKM arrangementet 
gjennomføres hvert år i samarbeid med Harstad kulturhus. Antallet barn- og unge som 
deltar øker hvert år og er en populær arena for unge mennesker som vil vise frem sine 
talenter.  
 
 
Fritidsklubbene 
Harstad kommune har en kommunal fritidsklubb for 4.- 7. klassetrinn, Centrum 
fritidsklubb. Klubben har åpent 2,5 time hver mandag, onsdag og annenhver torsdag. 
I tillegg har kommunen Kanebogen fritidsklubb, en klubb som yter fritidstilbud til 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Klubben har åpent annenhver tirsdag i 2,5 time, 
og hver torsdag i 3 timer. 
Barne- og ungdomstjenesten har ansvar for fritidsklubbene. 
I de 1,8 stillingshjemler som går til ledelse av klubbene ligger også ansvaret for andre 
oppgaver som tilrettelagte fritidstilbud og ulike ungdomsarrangement i kommunen.  
Fritidsklubbene har samlet 2,9 stillingshjemler. 
 
 
Radio Harstad 
En ungdomsdrevet radio, som også fungerer som tilholdssted/klubb for en gruppe 
ungdommer. Radioen har hatt et betydelig lavere medlemstall det siste året p.g.a. for lav 



 
 

rekruttering etter et generasjonsskifte av medlemsmassen. Det har i det siste blitt mye 
større fokus på å drive radio enn å være et tilholdssted.  
Radioen har, gjennom Barne- og ungdomstjenesten, 1,5 faste stillinger. Driften baserer 
seg i stor grad på dugnadsjobbing fra både unge og voksne. Radioen har en egen stiftelse 
med et eget styre, som er overordnet ansvarlig for innholdet og driften. 
Ansvaret for Radio Harstad er altså todelt. Barne- og Ungdomstjenesten har ansvaret for 
de ansatte, mens en egen stiftelse har ansvaret for innhold og drift.  
Radio Harstad har 1,5 stillingshjemler. 
 
 
Vurdering av ulike perspektiver 
 
   - Samfunnsperspektivet – barne- og ungdomskulturens betydning: 
Mange lokale lag og foreninger gjør en flott innsats for barn og unge. Likevel tilsier all 
erfaring at et godt kommunalt tilbud også er viktig for å skape bredde og sikre at færrest 
mulig faller helt utenom sunne aktiviteter.  
De kommunale tjenestene kan samtidig være med på å sikre faglig kompetanse som 
kulturtilbudet for denne aldersgruppen totalt sett i kommunen har nytte av.  
En annen viktig betydning ved en god kommunal tjeneste er å kunne gi et samlet tilbud 
som er mest mulig inkluderende. Tjenestene bør ha et spenn fra de mest populære av 
uttrykk for dagens barn og unge til uttrykk som gjør at de blir nysgjerrige på noe nytt, 
oppdager sin kreativitet og får muligheter som kan være med på å utvikle hele mennesker 
uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi eller geografisk tilhørighet. 
 
   - Forebyggende perspektiv – lavterskel, mangfold og bredde. 
Et godt kulturtilbud for barn og unge totalt sett i kommunen er viktig i seg selv og trenger 
egentlig ingen dypere begrunnelse. Samtidig er det slik at et godt kulturtilbud også virker 
forebyggende og konkret kan brukes som forebyggende tiltak slik det også gjøres i dag.  
Tilbudene må legges til rette på en slik måte at barn og unge selv kan få være med på å 
velge sin form for deltagelse, få nødvendig oppfølging og utvikle seg positivt gjennom å 
lykkes på sitt nivå og område. 
Både ved det forebyggende perspektivet og andre perspektiver blir det da også viktig at 
mangfoldet og bredden ved tjenestene ivaretas og helst utvikles. På den måten kan flest 
mulig barn og unge finne seg til rette, og få mulighet til å utvikle sin kreativitet fra det 
utgangspunkt som passer for den enkelte. 
 
   - Ansattes perspektiv 
En utfordring som må tas på alvor er den enkelte ansattes bekymring rundt enhver 
omorganisering. Spørsmål som kompetanse, arbeidsoppgaver, arbeidstid og ikke minst 
arbeidssted og eventuelle nye kollegaer og ny leder melder seg. For å løse dette er man 
avhengig av god kommunikasjon tidlig i prosessen. De tillitsvalgte må tidlig involveres, 
samtidig som at en generelt åpen prosess og klarest mulig korrekte svar på spørsmål er 
nødvendig. Forhåpentligvis kan dette hindre unødige bekymringer og uro som gjør 
prosessen vanskelig eller gjør at man mister fokus på selve saken.  
Ved en eventuell omorganisering som i dette tilfellet vurderes er det ikke først og fremst 
en endring av tilbud og tjenester som skal vurderes, men hvordan best mulig benytte de 
ressurser som allerede brukes på de eksisterende tjenester. Neste spørsmål blir da 
hvordan man best kan organisere tjenestene ut fra den kompetanse hver enkelt 
tjenestested og arbeidstaker har. Finnes det her en løsning som gjør at den ansatte fullt ut 
får benyttet sin kompetanse med utgangspunkt i den jobb som allerede gjøres? Samtidig 
som at man ved å legge til rette for bedre samhandling, kompetansedeling og ikke minst 
større tverrfaglighet t.o.m. kan heve den enkelte ansattes kompetanse, og ved dette totalt 
sett gi en enda bedre tjeneste og kanskje t.o.m. skape en enda bedre og mer interessant 
arbeidsplass? 
Rådmannen mener at dette kan oppnås dersom de rette grep tas og at utgangspunktet for 
løsningen er: 
- Vår viktigste ressurs ved hver tjeneste er våre ansatte 
- Enhver ansatt må ta med seg og være innstilt på å dele sin kompetanse også med helt 
andre tjenester og kollegaer  



 
 

- Det må gjøres en grundig gjennomgang i forhold til hvilken kompetanse som eventuelt 
mangler før man lyser ut vakante stillinger. 
 
   - Økonomisk perspektiv 
Med tanke på den økonomiske situasjonen Harstad kommune i dag er i synes det 
urealistisk at en eventuell omorganisering av disse tjenestene skal kunne utgjøre behov 
for flere stillingshjemler eller økte driftsutgifter på nåværende tidspunkt. Rådmannen 
legger derfor til grunn i saken at økonomisk vil det ikke være grunnlag for å øke 
kostnadene ved disse tjenestene, men at det som en del av vurderingen legges til grunn 
at det synes mulig ut fra vakanse, ledige stillinger og ved den kompetansen de ulike 
tjenestene allerede innehar kan settes sammen gode løsninger som ivaretar alle 
ovennevnte perspektiver.  
Dette forutsetter at alle tjenester beholder de stillingshjemler de har pr. d.d. 
Det bør også bemerkes at det ved en eventuell endring hvor barne- og ungdomskultur 
organiseres under en enhet for å gjøre kulturskolen til et lokalt ressurssenter pålegges 
Harstad kulturskole et betydelig større ansvar i form av antall ansatte og tjenester uten at 
ressurs til administrasjon og ledelse ved enheten økes. Dette kan gå utover 
kjernevirksomheten ved dagens kulturskole. 
 
 Ønskede virkninger av en eventuell omorganisering 
 
Hovedmålet må være at tjenestene organiseres på en slik måte at man sikrer best mulig 
bruk av benyttede midler.  
Rådmannen mener at dette kan bli enda bedre spesielt av følgende årsaker: 
 
- Ved å ha Plastelina og kulturskolen under samme enhet vil arbeidet med 
Panoramaprosjektet, hvor en samhandling mellom kulturskole, UKM og DKS har 
hovedfokus, lettere kunne planlegges, ressursutnyttes og gjennomføres. Med dagens 
organisering ligger disse tjenestene under tre ulike enheter. Ved en eventuell ny 
organisering under to enheter.  
Samarbeidet mellom kulturskole, UKM og DKS er det også en nasjonal avtale på.  
- Ved å ha Plastelina og de andre klubbene, også Radio Harstad, under samme enhet som 
dagens kulturskole bør det også lettere kunne legges til rette for flere typer aktiviteter i 
klubbene. I tillegg kan kulturskolen dra stor nytte av kompetanse Radio Harstad har på sitt 
felt i forhold til f.eks. opptak og bruk av kulturskolens lydstudio.  
- Kulturskolens tilbud for psykisk utviklingshemmede i dag er et lite antall elever som får 
et musikkterapi tilbud samt gruppen ”Rockefår”. Elevene i ”Rockefår” er også faste 
brukere av tilbudet til Kanebogen Fritidsklubb. Kanskje kan dette også åpne nye dører i 
forhold til kulturskolens tilbud innen musikkterapi og tilbud til psykisk utviklingshemmede.   
- Drift av musikkbingene, som i tjeneste ligger mye nærmere Plastelina enn Harstad 
kulturskole, kan driftes av Plastelina. Det er en fordel at de likevel ligger under samme 
enhet i forhold til hvordan musikkbingene best kan benyttes både på dagtid, kveldstid og 
med tanke på andre utleieforhold. I forhold til den vedtatte veipakken må også ny 
lokalisering av musikkbingene gjennomføres.  
- Ut fra ledig tid i de forskjellige lokaler som benyttes kan det også synes mye enklere å 
benytte hverandres arenaer og samhandle tilbud og utstyr i forhold til en enhet. 
- Kompetansedeling blant de ansatte. Ikke bare for å bli bedre faglig på sitt felt, men også 
for å kunne være en del av helheten som sikrer både det sosial politiske og det 
kulturpolitiske bildet av tjenesten som gis. 
 
Slik rådmannen vurderer det, ligger det også et ikke ubetydelig potensial for å 
effektivisere det administrative apparatet knyttet til de enkelte tjenestene.  De nevnte 
tjenestene i denne saken har hver for seg tillagt administrativ ressurs.  Ved å samordne 
disse ressursene som i dag er knyttet til de enkelte tiltakene, er det mulig å oppnå to 
positive effekter: 
 
1.  En større del av ressursene kan omsettes fra administrasjon til direkte drift knyttet til 
barne – og ungdomskultur. 
 



 
 

2.  Noen av de oppgaver som kulturrådgiver hadde i sin oppgaveportefølje kan bli en del 
av den administrative ressursen knyttet til kulturskolen. 
 
Et ressurssenter må ha en klar profil og en tydelig ledelse. Ved å samle de kulturelle 
tiltakene og administrasjon av disse vil mulighetene for å lykkes med en et kulturelt 
ressurssenter bli større.   
 
 
 Dette er noen av fordelene man kan se ut fra hvordan de ulike tjenestene er i dag. I 
tillegg vil det forhåpentligvis komme flere samarbeidsformer v.h.a. våre engasjerte og 
kompetente ansatte.  
 
Samtidig vurderer rådmannen det slik at dersom kommunen skal lykkes i å etablere et 
kulturelt ressurssenter for barn og unge som en del av kulturskolen, må det tilføres en 
administrativ ressurs på 50% stilling.  Rådmannen tilrår at dette vurderes sammen med 
saken og søkes finansiert ved behandling av Virksomhetsplan 2013 – 2016.  Dersom dette 
realiseres, vil det være mulig å inkorporere Den kulturelle skolesekken, DKS, og Den 
kulturelle spaserstokken i enheten fra 1.1.13. 
 
Saken berører flere parter.  I forbindelse med omorganiseringer er det vesentlig at de som 
er berørt også blir hørt.  Som en konsekvens av pågående streik er ikke saken tilstrekkelig 
opplyst for de det gjelder.  Rådmannen vil likevel legge saken frem til politisk behandling, 
men etter dette legge saken ut til høring.  Dette vil gi berørte, men også andre muligheter 
til å komme med innspill som kan bidra til å styrke saken. 
 
  
- Hvilke føringer kan man trekke ut av dette? 
 
Slik rådmannen ser det står vi etter denne vurderingen igjen med to ulike alternativer: 
 
A: Ikke endre noe . Dagens organisering av barne- og ungdomskulturen i Harstad 
kommune videreføres. 
 
B: Utvikle Harstad kulturskole til et lokalt ressurssenter for kulturell utvikling hos barn og 
unge. Dette kan best gjøres ved å legge tjenestene Plastelina, Fritidsklubbene og Radio 
Harstad under enheten Harstad kulturskole slik det fremkommer i denne saken.  
 
Dette vil bedre mulighetene for å kunne samarbeide nærmere, øke kompetanseflyten, og 
ikke minst kunne gi en helhetlig bedre, mer sammensatt og samtidig fleksibel tjeneste til 
flere barn og unge. 
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