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VIRKSOMHETSPLAN 2016-2019 

 

 

Behandling  Formannskapet - 24.11.2015: 

 

Til stede: 

9 repr. 

 

Høyre, AP, SP, Krf. og Venstre v/Maria Serafia Fjellstad fremmet følgende forslag: 

 

1. «Det opprettes ikke 18 nye plasser i Løvåsen barnehage i Barnehageåret 2016-

2017. Dersom det skal opprettes nye barnehageplasser i Løvåsen forutsettes det at 

man forhandler inn en virksomsomhetsoverdragelse, at de følger samme 

tariffavtale som kommunen, at de ansatte sikres samme lønns- og pensjonsvilkår 

som om de hadde vært ansatt i kommunen. 

2. Fauskevåg barnehage opprettholdes med to avdelinger i barnehageåret 2016-2017. 

3. Rådmannen bes gå i dialog med organisasjonene og andre berørte for å se på 

utfasingen som er planlagt fra barnehageåret 2017-2018, herunder se på hvor 

mange barnehageplasser det totalt er behov for. 

4. Ansatte som berøres av omleggingen  jobb i Harstad kommune primært i 

barnehage, sekundært i oppvekstseksjonen.» 

 

Venstre v/Maria Serafia Fjellstad, Krf. v/Per Pedersen og AP v/Kari-Anne Opsal fremmet 

følgende forslag: 

 

5. Kommunestyret forutsetter at en større andel av rammen innen helse og omsorg 

bruks til forebyggende tjenester. 

Frisklivssentralen styrkes med 250 000,- kroner. 

 

6. Den kommunale jordmortjenesten utvides med 40 % stilling, som finansieres med 

økte statlige overføringer i tilknytning til flyktningetjenesten.» 

 

 

SV v/Johnny Kristiansen, fremmet følgende forslag: 

 

1. «15 nye pedagogiske stillinger fom 2015 og ytterligere 15 nye fra 2018. 



 

 

2. Opprettholde barnehageavdeling i Fauskevåg. Fortsatt to avdelinger der. 

3. Prosjekt for å redusere sykefraværet ved enhet innen eldreomsorgen. 

 

2016  2017   2018   2019 

3.750 000  8.250.000  12.000.000  16.500.000 

15 stillinger 15 stillinger  30 stillinger  30 stillinger 

 

1.800.000  1.800.000  1.800.000  1.800.000 

2. barnehageavdeling Fauskevåg 

 

2.000.000 

Sykefraværsprosjekt/forsøk med økt bemanning på enhet innen eldreomsorgen. 

 

Inndekning: 

Økning i eiendomsskatten. Inntektsmålet heves til 85 millioner. 

Reduksjon i politiske godtgjøringer: 0,5 millioner. 

 

Verbalforslag: 

1. «Kommunen må i forbindelse med snarlig revidering av Boligsosial handlingsplan 

vurdere å selv bygge utleieboliger til svake grupper som unge i etableringsfasen, 

flyktninger, rusavhengige, folk med psykiske lidelser og andre som stiller svakt på 

utleiemarkedet. 

2. Kommunen intensiverer arbeidet med å redusere den utstrakte bruken av svart 

arbeid i det lokale næringslivet. Det vurderes opprettet ei prosjektstilling hos 

Kemneren til dette arbeidet. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Skatteetaten, 

Arbeidstilsynet og organisasjonene i arbeidslivet.» 

 

Avstemming: 

Økonomiutvalgets innstilling pkt. 1-18 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Forslaget i 6 punkter ble vedtatt mot 2 stemmer. (4 første punkter fra H, AP, SP, Krf. og 

V. To siste punkter fra V/Krf./AP). 

SV sitt forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer. 

Rådmannens oversendelsesforslag, pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Økonomiutvalgets innstilling, verbalpunktene, 1-5, ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

SV sitt verbalforslag pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

SV sitt verbalforslag pkt. 2 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

  

 

Innstilling  Formannskapet - 24.11.2015: 
 

1. Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2016 vedtas med: 

Driftsbudsjett 

Totale inntekter   kr. 1 989 830 156,- 

Totale utgifter   kr. 1 989 830 156,- 

 

Investeringsbudsjett 

Inntekter    kr.   45 938 000,- 

Totalt investeringsbudsjett  kr. 225 605 000,- 

Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr.   19 600 000,- 

Forskutteringer/EK innskudd kr.  900 000,- 

Sum finansieringsbehov         kr.   200 167 000,- 

 

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 2016-2019 vedtas med tiltak/saldering iht pkt 

2.1.8. 

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

4. Eiendomsskatt utskrives for 2016 jfr eiendomsskattelovens § 2. 

a. Eiendomsskatt utlignes i tråd med: 

i. kommunestyresak 13/123 (omtaksering fom 2016 og bruk av 

formuesgrunnlag 

ii. kommunestyresak 15/61 (vedtekter)  

b. Fastsetting av skattesats(er) for 2016 og evt bunnfradrag utsettes til primo 

2016 fordi absolutt alle skatteobjekter får vedtatt nye skattetakster senere i 

høst og på nyåret 2016. 

e. Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer med forfallsdato 21/3, 

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

eiendomsskattelovens § 10. 

 

f. Det gis fritak for eiendomsskatt 2016, 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 2016 vedtas som følger: 

Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr.  140 000 000,- 

Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil kr.    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. Planlagt dagsenterdrift på Bergsodden sykehjem utvides til 5 dager pr. uke 

9. Bjarkøy sykehjem skal fortsatt driftes med 16 plasser.  

10. Barnehagen på Lundenes skal bygges som et frittstående bygg, med minimum 

plass til 27 barn, (1,5 avd. barnehage). Omlegging av vegen ved Lundenes 

skole/Finnvika barnehage tas med i prosjektet.  

11. I tillegg til bygging av ballbinge ved Lundenes skole, bygges det også ballbinge ved 

Kila skole og Bjarkøy skole i 2016. 

12. Kommunestyret vil ikke øke halleien for barn og unge, mens saken om gradvis 

reduksjon av halleie utredes. 

13. Det settes av kr. 400 000,- til bygging av ladestasjoner for el-bil. Rådmannen bes 

utarbeide en strategi for bygging av ladestasjoner og komme tilbake til 

kommunestyret med denne. 

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

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

samsvar med vedtatte budsjett. 

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

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

avklart. 

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

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

18. Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht maksimalsats 

som vedtas i statsbudsjettet. 

19. Kommunestyret forutsetter at en større andel av rammen innen helse og omsorg bruks til 
forebyggende tjenester. 



 

 

Frisklivssentralen styrkes med 250 000,- kroner. 

20. Den kommunale jordmortjenesten utvides med 40 % stilling, som finansieres med økte statlige 
overføringer i tilknytning til flyktningetjenesten 

21. Det opprettes ikke 18 nye plasser i Løvåsen barnehage i Barnehageåret 2016-2017. Dersom 
det skal opprettes nye barnehageplasser i Løvåsen forutsettes det at man forhandler inn en 
virksomsomhetsoverdragelse, at de følger samme tariffavtale som kommunen, at de ansatte 
sikres samme lønns- og pensjonsvilkår som om de hadde vært ansatt i kommunen. 

22. Fauskevåg barnehage opprettholdes med to avdelinger i barnehageåret 2016-2017. 
23. Rådmannen bes gå i dialog med organisasjonene og andre berørte for å se på utfasingen som 

er planlagt fra barnehageåret 2017-2018, herunder se på hvor mange barnehageplasser det 
totalt er behov for. 

24. Ansatte som berøres av omleggingen jobb i Harstad kommune primært i 

barnehage, sekundært i oppvekstseksjonen. 

 

 

Oversendes rådmannen: 

1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede og komme tilbake til kommunestyret 

med en sak som avklarer oppgavefordelingen mellom Familiens hus og Helsehuset, 

samt dimensjoneringen av Helsehuset.  

2. Kommunestyret har som mål å bygge hundre nye kommunale boliger i løpet av 

perioden. Rådmannen bes utrede hvordan målet skal realiseres og finansieres, og 

forelegge det som sak til kommunestyret i løpet av våren 2016.  

3. Kommunestyret viser til utbyggingen av skogsvei fra Breivika til Lille Hinnstein som 

har skjedd i regi av lokale grunneiere, og er finansiert dels av eksterne bidrag og 

dels av grunneierne. Dette er et svært positivt tiltak. Veien kan brukes i folkehelse 

og fritidsøyemed både sommer og vinter. Rådmannen bes i samarbeid med 

idrettslag og grunneiere utrede forlengelse/bygging og finansiering av skogsvei i 

overkant av bebyggelsen innover mot byen. Saken forelegges kommunestyret.  

 

Verbalpunkter: 

1. Kommunestyret erkjenner behovet for budsjettmessige grep som gjør at 

kommunens økonomiske situasjon bedres på sikt. Vi stiller oss bak at: 

a. Forventede inntekter i fra utbytte Hålogaland Kraft AS avsettes til fond  

b. Forventet netto premieavvik avsettes til fond  

c. Avdragstiden på kommunens langsiktige gjeld gradvis reduseres  

2. Kommunestyret har som mål over tid å bygge opp et disposisjonsfond som utgjør 

minst 5 % av kommunens brutto driftsinntekter. Innen utløpet av 

økonomiplanperioden er målet å bygge opp et disposisjonsfond på minst 3 % av 

brutto driftsinntekter. Dette for å sikre en buffer for uforutsette utgiftsøkninger 

og/eller inntektsreduksjoner. Forventede inntekter fra utbytte og netto premieavvik 

skal som hovedregel avsettes til disposisjonsfond. Det samme gjelder minst 

halvparten regnskapsmessige overskudd.  

3. Kommunestyret har som målsetting å bygge opp ubundet kapitalfond. Inntekter fra 

salg av anleggsmidler skal derfor som hovedregel avsettes til ubundet kapitalfond. 

Målet med å bygge opp ubundet kapitalfond er å sikre evnene til egenfinansiering 

av investeringer i et langsiktig perspektiv, og særlig investeringer som ikke er tillat 

å finansiere med lån. 

4. Kommunestyret slutter seg til rådmannens tiltak for økt kostnadskontroll innenfor 

helse og omsorgssektoren. Samtidig er det viktig at man jobber aktivt for å bedre 

kvaliteten på tjenestene. 

5. Kommunestyret slutter seg til de endringer som foreslås med inn-/utfasing av 

barnehageplasser gitt følgende forutsetninger:  



 

 

a. Behovet vurderes fortløpende. Ved større behov enn antatt dekkes dette ved 

å utsette utfasingen av noen av de planlagte plassene/barnehagene. 

b. Kommunestyret forutsetter at ansatte i berørte kommunale barnehager blir 

ivaretatt på en god måte og i henhold til lover og avtaleverk. Rådmannen 

følge dette opp gjennom drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene og 

behandling i partssammensatt utvalg.  

6. Kommunen må i forbindelse med snarlig revidering av Boligsosial handlingsplan 

vurdere å selv bygge utleieboliger til svake grupper som unge i etableringsfasen, 

flyktninger, rusavhengige, folk med psykiske lidelser og andre som stiller svakt på 

utleiemarkedet. 

7. Kommunen intensiverer arbeidet med å redusere den utstrakte bruken av svart 

arbeid i det lokale næringslivet. Det vurderes opprettet ei prosjektstilling hos 

Kemneren til dette arbeidet. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Skatteetaten, 

Arbeidstilsynet og organisasjonene i arbeidslivet. 

 

 

 

UTSKRIFT: 

John G. Rørnes 

 

Rett utskrift: 

 

Aud Jorun Pedersen 

sekretær 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 


