
Behandling  Formannskapet - 25.11.2014:

Marianne Bremnes, AP, fremmet følgende forslag:

«Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht 
maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

Innstilling  Formannskapet - 25.11.2014:

1. Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2015 vedtas med:

Driftsbudsjett
Totale inntekter kr. 1 869 010 774,-
Totale utgifter kr. 1 869 010 774,-

Investeringsbudsjett
Inntekter kr.   58 566 000,-
Totalt investeringsbudsjett kr. 232 276 000,-
Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr.   19 600 000,-
Forskutteringer/EK innskudd kr.        800 000,-
Sum finansieringsbehov          kr. 194 110 000,-

Med detaljeringsnivå slik det fremgår av 
pkt. 2.1.2 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet
pkt. 2.1.3 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett–netto driftsutgifter tjenesteområde
pkt. 2.1.5 Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet
pkt. 2.1.7 Budsjettskjema 2B – investeringsbudsjettet netto utgifter pr. 
prosjekt/tjenesteområde

2. Harstad kommunes økonomiplan 2015-2018 vedtas med tiltak/saldering iht pkt 

2.1.8.

3. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak.

4. Eiendomsskatt utskrives for 2015 jfr eiendomsskattelovens § 2.

a. Det skal skrives ut eiendomsskatt for hele Harstad kommune, jfr 

eiendomsskattelovens § 3 bokstav a.

b. Harstad kommune skal ta i bruk formuesgrunnlag ved utskriving av 

eiendomsskatt fra 01.01.2015, jfr kommunestyrets vedtak i sak 13/123 av 

17.12.2013.

c. Eiendomsskatt utlignes etter regler iht. kommunestyresak 74/95, med de 

endringer og nye regler som er vedtatt i kommunestyresakene 221/98, 

73/05 (besiktigelsesmenn) 74/05(vedtekter) og vedtak nov 2012 

(tjenestebeskrivelse).

d. Bunnfradraget fastsettes til kr 250 000,- i 2015, jfr eiendomsskattelovens 

11, andre ledd. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2015 med følgende 

skattesats.

Bolig 4,66%
Næring 7,00%



e. Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer med forfallsdato 20/3, 

22/6, 21/9 og 20/11 som øvrige kommunale avgifter – jfr 

eiendomsskattelovens § 10.

f. Det gis fritak for eiendomsskatt 2015, ihht eiendomsskattelovens § 7, til 

Gnr og Bnr ihht vedlegg I. 

5. Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar ”Priser på tjenester”, vedlegg II til 

saken.

6. Låneopptak i 2015 vedtas som følger:

Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr.  130 000 000,-
Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntilkr.    15 000 000,-

Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 130/2010.

7. Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av 

inngått hovedbankavtale.

8. Eksterne søknader fra lag, foreninger mv iht. vedlegg III avslås.

9. Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i 

samsvar med vedtatte budsjett.

10.Rådmannen gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at 

forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er 

avklart.

11.Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av 

året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket.

12.Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht 

maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.


