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Kommunestyret 08.12.2016  

 

 

VIRKSOMHETSPLAN 2017-2020 

 

Vedlegg: 

 Vedlegg: 

 1  Virksomhetsplandokumentet 

 2  Eienedomsskatt - Fritakseiendommer 

 3  Betalingsregulativ 2017 

 4  Eksterne søknader 

 5  Barn og unges år - notat 

 6  Barnehagestruktur - høringsinnspill_1 

 7  Barnehagestruktur - høringsinnspill 2 

 8  Høringsinnspill-skole-og-

barnehagestrukter-øysamfunn-oppsummert 

 9  Høringsinnspill-skole-og-

barnehagestruktur-øysamfunn 

 

Ingress:  

Virksomhetsplanen som legges frem til behandling inneholder årsbudsjett og økonomiplan 

samt målsettinger og premisser for den kommunale tjenesteproduksjonen. 

 

 

Rådmannens tilrådning:  

1. Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2017 vedtas med: 

Driftsbudsjett 

Totale inntekter   kr. 2 075 851 731,- 

Totale utgifter   kr. 2 075 851 731,- 

 

Investeringsbudsjett 

Inntekter    kr. 152 251 000,- 

Totalt investeringsbudsjett  kr. 517 765 000,- 

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

Forskutteringer/EK innskudd kr.  900 000,- 

Sum finansieringsbehov           kr. 386 014 000,- 

 

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 2017-2020 vedtas med tiltak/saldering iht pkt 

2.1.8. 

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

4. Eiendomsskatt utskrives for 2017 jfr eiendomsskattelovens § 2 og 3A. 

a. Eiendomsskatt utlignes i tråd med: 

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

formuesgrunnlag) 

ii. kommunestyresak 15/61 (vedtekter)  

b. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2017 med følgende skattesats  

i. - Bolig  2,8 ‰ 

ii. - Næring 5,5 ‰ 

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

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

eiendomsskattelovens § 10. 

f. Det gis fritak for eiendomsskatt 2017, 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 2017 vedtas som følger: 

Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr.  285 000 000,- 

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. Bjarkøy oppvekstsenter og Lundenes oppvekstsenter slås sammen til et 

oppvekstsenter lokalisert på Lundenes skole 

9. Forutsatt ferdigstilling av øyforbindelsene sommeren 2018, opprettes nytt 

oppvekstsenter fra 01.08.2018 

10. Harstad kommunestyre avslår søknader fra private barnehager om driftstilskudd for 

etablering av nye private barnehageplasser. 

11. Fauskevåg og Breivik barnehage videreføres 

12. Gangsåstoppen barnehage avd. Lillebror og avd. Åkervika legges ned fra august 

2017 

13. Brattbakken barnehage legges ned fra august 2017 

14. Harstad kommunestyre ber rådmannen vurdere muligheten for etablering av nye, 

kommunale barnehageplasser i sentrum 

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

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

samsvar med vedtatte budsjett. 

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

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

avklart. 



 

 

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

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

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

som vedtas i statsbudsjettet. 

 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen legger frem forslag til saldert årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Budsjettet er i hovedsak en videreføring av vedtatt VHP 2016-2019 og i tråd med 

”Strategier for økonomisk balanse i Harstad kommune”. 

Kap 1 inneholder Rådmannens innledning med oppsummering av salderingsbehov i 

økonomiplanperioden. 

 

Del I inneholder overordnede rammebetingelser til kommunen, både i forhold til 

skatt/rammetilskudd, eiendomsskatt, lønns- og prisvekst og finansforvaltning. Kapitlet 

inneholder også de obligatoriske oversiktene. 

 

Del II inneholder kommuneplanens fokusområder med visjon og hovedmål. 

 

Del III inneholder målsettinger og rammebetingelser for de kommunale tjenestene, 

herunder: 

• Ressurser 

• Resultatmål 

• Rammebetingelser og utfordringer 

• Nøkkeltall og prognoser 

• Tiltaksoversikt med beskrivelse av nye tiltak 

• Oversikt tilskudd/kjøp av tjenester 

 

Resultatmålene og rammebetingelsene er i hht rådmannen forslag til årsbudsjett 2017 og 

må således justeres/revideres for endringer som følge av eventuelle endringer i den 

politiske behandlingen. 

Vedlegg I inneholder oversikt over Gnr og Bnr som har fått fritak fra eiendomsskatt. 

Vedlegg II inneholder en samlet oversikt over priser på tjenester. 

Vedlegg III inneholder oversikt over eksterne søknader. 

 

 

Vurdering  

Rådmannens legger med dette frem saldert budsjettforslag til politisk behandling. 

Med bakgrunn i kommunens økonomiske vanskelige situasjon har rådmannen prioritert å 

ha fokus på en nøktern drift for på sikt å skape en bærekraftig kommunal drift i hht 

kommunestyrets vedtak om ”økonomiske strategier for å oppnå økonomisk balanse”.  

 

Rådmannen gjør oppmerksom på kommunelovens økonomibestemmelser om et budsjett i 

balanse. Dette forutsetter at evt politiske endringer i prioriterings- og salderingsgrep også 

skal inneholde nødvendig realistisk finansiering.  

 

Det er lagt til grunn regjeringens forslag til statsbudsjett. Rådmannen vil legge frem notat 

for økonomiutvalget med forslag til endringer i samsvar med eventuelle endringer i 

kommunens rammebetingelser når forhandlingene om statsbudsjettet er ferdig. 

 

Eventuelle endringer av virksomhetsplanen medfører at det kan bli nødvendig å revidere 

pkt 1, 2 og 6 i tilrådningen. 

 

 

 

 

Hugo Thode Hansen 

Rådmann       John G. Rørnes  



 

 

Økonomisjef 
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