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HARSTAD KOMMUNE 
 
 

Møtebok 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 20.11.2018 Tidspunkt: 13:00 – 17:00 
Møtested: Rådhus IA  Formannskapssalen 
Fra saksnr: 98 Til saksnr. 107 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 9  av   9 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Halvar Hansen Medlem AP  
Kari-Anne Opsal Gruppeleder AP  
Eivind Stene Gruppeleder FRP  
Kristian August Eilertsen Medlem FRP  
Per Pedersen Gruppeleder KRF  
Else Marie Stenhaug Varamedlem AP Marianne K. Bremnes 
Even Aronsen Varamedlem V Maria Serafia Fjellstad 
Einar Jahre Mustaparta Varamedlem HØYRE Håkon Rønning Vahl 
Lars Jørgen Høe Varamedlem MDG Johnny Kristiansen 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Hugo Thode Hansen, rådmann 
Henry Andersen, kommunalsjef 
John G Rørnes, økonomisjef 
Roald Andersen, stabssjef 
Lene Saue, rådgiver 
 
Diverse merknader: 
Halvar Hansen (AP) foreslo Kari-Anne Opsal (AP) som setteordfører, og Per 
Pedersen (Krf.) som settevaraordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Før behandling av sak 18/99 ble det gitt en orientering v/DLA PIPER. 
 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: 

- Kari-Anne Opsal (AP) opplyste at sak 18/99 behandles først. 
- Eivind Stene (Frp. 

Vedr planleggingsdager i barnehage/skole på dagtid, er det et problem ved 
at foreldre må være hjemme med barna, og lurte på om disse dagene kan 
legge til en annen tid. 
Kommunalsjef svarte at planleggingsdag fastsettes i tariffavtale,  når det 
gjelder planleggingsdag for skolene har SFO åpent slik at barna kan 
bringes dit. 
Det skal undersøkes nærmere hvordan andre kommuner gjør det for 
barnehagene. Skriftlig tilbakemelding vil bli gitt formannskapet. 

Deretter ble møteinnkalling og saksliste godkjent. 
 

Protokollgodkjenning: 
Even Aronsen (V) og Einar Jahre Mustaparta (H) ble enstemmig valgt å 
godkjenne protokollen.  
 
Tilgang/avgang: 
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Even Aronsen (V) ble innvilget permisjon kl 1400. Jan Fjellstad (V) tiltrådte. 
 
 
Kari-Anne Opsal Aud Jorun Pedersen 
Fung. ordfører 
Even Aronsen 

Sekretær 
Einar Jahre Mustaparta 
 

 
Saksnr Tittel 
PS 18/98 Virksomhetsplan 2019-2022 
PS 18/99 Konkurransegrunnlag for OPS anskaffelse av ny kino og bibliotek 
PS 18/100 Retningslinjer for anvendelse av midler tildelt fra Havbruksfondet 
PS 18/101 Handlingsprogram for miljø, klima og energi 2019-2022 
PS 18/102 Parkeringshus i Harstad sentrum - finansiering 
PS 18/103 Behandling av søknad om Dispensasjon / tillatelse - bruk av 

motorkjøretøy i utmark / vassdrag - 01.12.18 - 30.04.19 
PS 18/104 Behandling av søknad om Dispensasjon / tillatelse - bruk av 

motorkjøretøy i utmark og vassdrag - Jan H. Lian 
PS 18/105 Regulering av retusjert reklame på kommunal eiendom 
PS 18/106 Søknad om servering og alminnelig skjenkebevilling - Harstad 

Bowlinghall AS 
RS 18/5 Ref. sak Beredskap i øyriket nord i Harstad 
PS 18/107 Godkjenning av resultat lokale lønnsforhandlinger kap 3 og kap 5 
 

PS 18/99 Konkurransegrunnlag for OPS anskaffelse 
av ny kino og bibliotek 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
Rådmannens tilråding ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.(2 Frp.). 
 
Vedtak Formannskapet - 20.11.2018: 
1 Harstad formannskap vedtar med dette vedlagte konkurransegrunnlag for 

anskaffelse av ny kino og bibliotek.  
 

Konkurransegrunnlaget består av: 
Del I:  Tilbudsinnbydelse  
Del II:  Kontraktsdokumenter 
Del III: Kravspesifikasjon  

 
2 Harstad formannskap ber rådmannen lyse ut konkurranse basert på 

konkurransegrunnlaget 
 
 

PS 18/98 Virksomhetsplan 2019-2022 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
Frp. v/Eivind Stene og Kristian Eilertsen fremmet flg. forslag: 
 
Harstad FrP fremmer med dette forslag til budsjett og virksomhetsplan for 
Harstad kommune for 2019, samt virksomhetsplanperioden 2019-2022. 

 
Tid for lederskap og handlekraft 
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Harstad skal være en god, trygg og attraktiv kommune å bo i, hele livet. En 
kommune som gjør sitt ytterste for å gi våre innbyggere en enklere og tryggere 
hverdag. Harstad skal være en kommune som forvalter våre felles interesser og 
økonomiske handlingsrom – skattebetalerens penger – på best mulig måte. 
Kommunal økonomi styres i stor grad av politiske prioriteringer, som igjen bør 
være ideologisk forankret, men også tilpasset virkeligheten og de faktiske 
realitetene vi som lokalpolitikere må forholde oss til. 

Fremskrittspartiet har alltid satt kommunens kjerneoppgaver i første rekke, og 
det viser også vårt alternative budsjett, med våre prioriteringer og 
omprioriteringer: Skole er viktigere enn ny kino og bibliotek; sykehjem og 
eldreomsorg er viktigere enn å bruke millioner på utsmykking av kommunale 
nybygg. Slike prioriteringer er helt nødvendig i en stram kommuneøkonomi 

Tilrettelegging og utbygging av infrastruktur er viktig for Harstads innbygger, 
både for de som ferdes langs veiene, og for bedrifter som er etablert eller skal 
etablere seg i kommunen. Det er faktisk en kommunes viktigste oppgave å sørge 
for all nødvendig infrastruktur. 

En attraktiv kommune for folk og næringsliv, må ha et akseptabelt avgifts- og 
gebyrnivå. Dessverre ser vi at Harstad kommune ligger på toppen i Nord-Norge 
hva gjelder satser på byggesaker og saksbehandlingstid, vi har eiendomsskatt, og 
gebyrnivået for vann, avløp og renovasjon er også høyt. FrP vil fjerne den 
usosiale eiendomsskatten, og få ned kostnadsnivået på de kommunale 
tjenestene. Det er også viktig å bruke JA-stemplet, være i forkant med planer og 
reguleringer, slik at vi er klare når forespørselen kommer fra folk som vil skape 
noe.   

Harstad kommune har et stort og uutnyttet potensial for å effektivisere driften av 
de kommunale oppgavene ved å slippe markedet til der Harstad kommune i dag 
har monopol. Fremskrittspartiet er opptatt av at innbyggerne skal få gode 
tjenester, ikke hvem som utfører dem. Dette gir våre innbyggere mer valgfrihet i 
hverdagen, og det sparer skattebetalerne for store summer som kan prioriteres til 
andre oppgaver. 

En analyse gjort av NHO Service, viser et betydelig potensial på mange av 
Harstad kommunes tjenesteområder, samtidig som endringer ikke vil få 
betydning for kvaliteten på tjenesteleveransene til kommunens innbyggere. I så 
fall vil det være til det bedre.  

KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering) sier noe om kostnadsforskjellene 
innfor tjenesteproduksjon mellom sammenlignbare kommuner. Også i disse 
tallene (kostragruppe 13), ser vi at Harstad kommune på flere områder ligger et 
godt stykke over andre kommuner uten at det finnes noen god forklaring på 
dette. Det er ingen grunn til at Harstad kommune ikke skal gjøre noe med denne 
forskjellen. Det skylder vi faktisk våre innbyggere. Slik får vi også mer velferd og 
tjenesteproduksjon til alle som bor i kommunen vår. 

Ideologiske skylapper må ikke stå i veien for, eller begrense, hva en kommune 
kan skal være i stand til å gi sine innbyggere, men se på alle muligheter og snu 
alle steiner. Kommunen er til for innbyggeren, ikke motsatt! 

Forslag til vedtak: 

1 Harstad kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til budsjett 2019 og 
VHP for 2019-2022 med følgende endringer: (se tabell) 
 

2 Harstad kommunestyre vedtar å avslutte prosessen for etablering av ny kino 
og bibliotek. 
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3 Harstad kommunestyre ber rådmannen sette i gang en mulighetsstudie og 
påfølgende forprosjekt for ny Kanebogen skole. Det settes av kr. 3,5 millioner 
til dette i budsjettet for 2019. 
 

4 Harstad kommunestyre legger til grunn at alle endringer i tjenestetilbudet 
innen helse og omsorg skal behandles av kommunestyret. Dette gjelder også 
strukturendringer. 
 

5 Harstad kommunestyre vedtar en pause i bosetting av flyktninger i perioden 
2019-2022. Dette for å ha fokus på mer og bedre integrering av de som 
allerede er bosatt og familiegjenforente. Det vises for øvrig til rådmannens 
kommentarer på side 103 i VHP-dokumentet. 
 

6 Harstad kommunestyre nedlegger økonomiutvalget. Sakene som tidligere har 
blitt behandlet i økonomiutvalget, behandles direkte i formannskapet. 
 

7 Harstad kommunestyre ber rådmannen fremme en sak der opprettelse av et 
heleid kommunalt aksjeselskap eller konkurranseutsetting vurderes som 
fremtidig driftsform av parkeringsordningen i kommunen. 
 

8 Harstad kommunestyre forventer at kommunestyrets vedtak om utredning av 
et kommunalt eiendomsselskap for å ivareta og drifte kommunens 
eiendomsmasse, senest fremmes til politisk behandling i forbindelse med 1. 
tertialrapport 2019. 

 
9 Harstad kommunestyre ber rådmannen gjennomføre en tilnærming til «beste 

praksis» innenfor hjemmetjenesten og praktisk bistand. 
 

10 Harstad kommunestyre ber rådmannen fremme en sak om innføring av fritt 
brukervalg i hjemmetjenesten, praktisk bistand og BPA, slik at den enkelte 
bruker selv kan velge tjenesteleverandør. 

 
11 Harstad kommunestyre ber rådmannen opprette en forenklet anbudspraksis 

etter modell fra andre kommuner. Alle kommunens innkjøp av varer og 
tjenester legges ut her, slik at ulike tilbydere kan levere anbud. Ved å innføre 
denne type anbudsrutiner også på kjøp som ikke omfattes av EØS-reglene, 
utnyttes potensialet som ligger i innkjøpsmarkedet. 
 

12 Harstad kommune innfører utfordringsrett på alle tjenesteområder for å 
synliggjøre hvilke områder og tjenester som kan være mulig å effektivisere. 
Dette kan kun resultere i at en tjeneste leveres med samme kvalitet eller 
bedre til lavere kostnader. 
 

13 Nye barnehager/barnehageplasser i Harstad skal som hovedregel bygges og 
drives av private, og de kommunale barnehagene skal gradvis selges. Der det 
oppnås full barnehagedekning ved hjelp av private løsninger, skal kommunen 
trekke seg ut og gjennomføre virksomhetsoverdragelse. Det er likevel et 
poeng at noen plasser driftes i kommunal regi for å bevare et 
beregningsgrunnlag for tilskudd. 

 
14 Harstad kommunestyre ber rådmannen fremme en sak om at alle kommunale 

lederstillinger på enhets- og rådmannsnivå skal være basert på åremål. 
 

15 Harstad kommunestyre vedtar å avvikle Sama-anlegget med alle eiendeler, 
for heller å benytte private leverandører. All inntekt ved salg benyttes til 
reduksjon av kommunens gjeld eller avsetning i fond. 
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16 Harstad kommunestyre ber rådmannen fremme en sak om 
konkurranseutsetting av henting av husholdningsavfallet. Dette for å 
effektivisere driften og for å holde gebyrnivået nede. 

 
17 Harstad kommunestyre ber rådmannen fremme en sak om 

konkurranseutsetting av henting av kommunens næringsavfall. 
 

18 Harstad kommunestyre erkjenner at vedlikeholdet av kommunens bygg ligger 
langt under nødvendig nivå for å opprettholde standarden og verdien på 
byggene. Kommunestyret vedtar derfor at det ikke anskaffes flere kommunalt 
eide boliger ved kjøp. Behovet dekkes gjennom eksisterende leieforhold og 
portefølje inntil et kommunalt eid eiendomsselskap overtar porteføljen. 

 
19 Harstad kommunestyre ser behovet for en ekstraordinær innsats på 

veivedlikeholdet, jf. sak «Status for kommunalt veinett», juni 2016. For å 
innhente vedlikeholdsetterslepet innen 2023, som vedtatt, bes rådmannen 
øke den årlige budsjettrammen med kr. 10 millioner årlig i planperioden. 

 
20 Harstad kommunestyre ber om en sak om logopedtilbudet for elever i 

grunnskolen. Saken må inneholde mulige grep som kan gjøres for å forbedre 
tilbudet. Rådmannen bes også vurdere muligheten for å styrke 
logopedtilbudet med flere stillingsressurser. 

 
21 Harstad kommunestyre ber om at det utarbeides en oversikt over tilstanden 

og vedlikeholdsetterslepet på gatelysnettet i kommunen. Kommunestyret ber 
også om at det utarbeides en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på 
eksisterende gatelysnett, behov for oppgradering og ytterligere utbygging av 
gatelys i kommunen. 

 
22 Harstad kommunestyre styrker ordningen med omsorgslønn, slik at hver 

andre arbeidet time gir én time utbetalt omsorgslønn, i stedet for hver tredje 
time som tidligere vedtatt av kommunestyret. 

 
23 Harstad kommunestyre ber om at antallet representanter i kommunestyret 

reduseres fra 35 til 27 i perioden 2019-2023. 
 
H v/Einar J Mustaparta fremmet flg forslag: 
 

«De kommunale veiene Lamoveien, Berglundveien og Rugdemyra legges 
inn i VHP som prioriterte for asfaltering.» 

 
V, AP og Krf. v/Per Pedersen fremmet flg. forslag: 
 

«Investering i fast dekke på kirkegårdsveien «Forsbakken» på Lundenes.» 
 
Økonomiutvalgets innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for 
Frp. sitt forslag. 
V, AP og Krf. sitt forslag ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. 
H sitt forslag ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. 
 
Innstilling  Formannskapet - 20.11.2018: 
1   Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2019 vedtas med: 

Driftsbudsjett 
Totale inntekter   kr. 2 206 073 839,- 
Totale utgifter   kr. 2 206 073 839,- 

 
Investeringsbudsjett 
Inntekter    kr.   77 773 000,- 



  6

Totalt investeringsbudsjett  kr. 399 079 000,- 
Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr.   54 600 000,- 
Forskutteringer/EK innskudd kr.     2 014 000,- 
Sum finansieringsbehov           kr.  377 920 000,- 

 
Med detaljeringsnivå slik det fremgår av  
pkt. 2.1.1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet 
pkt. 2.1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett–netto driftsutgifter 
tjenesteområde 
pkt. 2.1.4 Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet 
pkt. 2.1.6 Budsjettskjema 2B – investeringsbudsjettet netto utgifter pr. 
tjenesteområde 
 

2   Harstad kommunes økonomiplan 2019-2022 vedtas med tiltak/saldering iht 
pkt 2.1.7. 
3   Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets 
vedtak. 
4   Eiendomsskatt utskrives for 2019 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 2019 med følgende skattesats  
i. - Bolig  2,7 ‰ 
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 2019, 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 2019 vedtas som følger: 

Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr.  330 000 000,- 
Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil kr.    50 000 000,- 
 
Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 129/2018. 

 
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 Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske 
tiltak  
     mellom enhetene. 
12 Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet 
av året  
     skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket. 
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13 Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht 
maksimalsats  
     som vedtas i statsbudsjettet. 
14 I henhold til rådmannens forslag settes det av kroner 2 000 000 til 

gjennomføring av konkurranse for nytt bibliotek og kino. Når konkurranse 
er gjennomført, tas det stilling til eventuell finansiering. Det betyr at 
følgende beløp tas ut i hhv. 2020,-21 og -22; 500 000, 2 750 000 og 5 
000 000. 

 
15 Kommunestyret ber rådmannen øke kommunens ernæringskompetanse 

gjennom ansettelse av en klinisk ernæringsfysiolog. Kommunestyret ser et 
klart behov for styrket ernæringskompetanse både for eldre 
hjemmeboende og på sykehjem hvor undervekt bidrar til økt sykelighet, 
og for yngre hvor økende andel overvektige bidrar til at livsstilssykdommer 
er blant de største truslene mot folkehelsa. Rådmannen bes komme tilbake 
til hvor denne ønskes plassert organisasjonsmessig; være seg knyttet mot 
Frisklivssentral, hjemmetjeneste eller mer overordnet. Antatt kostnad 
kroner 750 000,- pr. år i planperioden. 

 
16 Det settes av kroner 5 000 000 i investeringsmidler til oppgradering av 

utleieboliger. Dersom det ikke lar seg gjøre å bruke investeringsmidler på 
hele, bes rådmannen komme tilbake med sak hvor det resterende gjøres 
om til bruk av disposisjonsfond.  

 
17 Det bevilges kr. 500.000 til Bjarkøy Vel og idrettsforening for oppføring av 

monumentet «Selshevneren». Tilskuddet finansieres 
ved å bruke midler fra Disposisjonsfondet (Havbruksdelen). Prosjektet har 
ei totalramme på kr. 687.500. 

 
18 Tidligere vedtak om lys i kommunalt eide lyktestolper opprettholdes. Det 

forutsettes at feil er utbedret så snart som mulig og innen utgangen av 
desember. Evt. ekstra kostnader innarbeides i forbindelse med 1. tertial. 

 
19 Kommunestyret ber om at Plan for likestilling, mangfold og diskriminering 

behandles våren 2019; hvor også eget kapittel for LHBT++ ivaretas.  
20 Kommunestyret ber rådmannen etablere forsøk med middagsproduksjon 

på et sykehjem i kommunen.  
Forsøket finansieres med å søke statlige midler i henhold til STM 15 (2017- 
2018) Leve hele livet, Kapittel 6 Mat og måltider.  
Det gjøres en evaluering av forsøket i samarbeid med UIT Campus 
Harstad. Evalueringa skal vurdere ernæringsmessige gevinster, 
medisinbruk, trivsel og kost/nytte perspektivet samt den totale 
matopplevelsen for beboerne. Forsøket forutsetter særskilte statlige 
midler. 

 
21 Rådmannen bes følge opp tidligere vedtak om å dele opp kommunale 

avgifter i 12. terminer. 
22  Følgende investeringsprosjekt innen selvkostområdet vann tas ut av VHP 

slik at økningen i avgiftene reduseres til 2% fra 2018 til 2019. Følgende 
investeringsprosjekt innen selvkostområdet avløp tas ut av VHP slik at 
økningen i avgiftene reduseres til 3% fra 2018 til 2019. 

153000 Vann: Saneringstiltak 
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153054 Vann: VA Mercurvegen 

153071 Vann: Bergselvdammen - Langsletta 

153098 Vann: Fornying Harstadgårdsveien 

153109 Vann: Fornying Øvre Holtet 

153110 Vann: Fornying VA Parken III 

153111 Vann: Fornying VA Steinveien Sør 

153112 Vann: VBA avvanning 

154000 Avløp: Saneringstiltak 

154030 Avløp: Mercurvegen PS 

154031 Avløp: Mercurvegen 

154098 Avløp: Fornying Harstadgårdsveien 

154109 Avløp: Fornying Øvre Holtet 

154110 Avløp: Fornying VA Parken III 

154112 Avløp: Utr. ny VA Åsegarden-Bergsodden 
 
 
Følgende bevilges i 2018: 
23 Det bevilges kroner 200 000 til kostnader i forbindelse med åpning av 

Bjarkøyforbindelsen. Tilskuddet finansieres ved å bruke midler fra 
Disposisjonsfondet (Havbruksdelen). Pengene bevilges i 2018. 

 
24 Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre gratis parkering etter kl 

1500  
på kommunale parkeringsplasser i Harstad sentrum 01.12.2018 – 
31.12.2018. Dette er ment å stimulere til mer aktivitet i sentrum, og det 
er derfor en forventning at næringsaktørene i sentrum også utvider 
åpningstiden sin til min. kl 1800 i samme periode. Utgiftene tas fra 
disposisjonsfond.  

 
 
Skriftlig spørsmål til rådmannen vedrørende skolebibliotek: 
Viser til strategi for skolebibliotek og vedtatte satsning på skolebibliotekene, 
vedtatt juni 2018. På hvilken måte er vedtaket fulgt opp, og hva er status for 
skolebibliotekene idag? Hva vil Rådmannens innstilling til VHP innebære for 
skolebibliotekene; økonomi og omfang? 
 
 
Følgende forslag oversendes administrasjonen: 
De kommunale veiene Lamoveien, Berglundveien og Rugdemyra legges inn i VHP 
som prioriterte for asfaltering. 
 
Investering i fast dekke på kirkegårdsveien «Forsbakken» på Lundenes. 
 
Behandling  Økonomiutvalget - 20.11.2018: 
 
Eivind Stene og Kristian Eilertsen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
1 Kommunale avgifter for vann, avløp, feiing og slam justeres i tråd med 

rådmannens justerte forslag. 
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2 Ordningen med levering av grovavfall som en del av renovasjonsgebyret 
videreføres, men reduseres til inntil 3 m3 per år. 
 

3 Kommunestyret opphever sitt vedtak der man ber HRS om å kompostere 
matavfall. Dette for å få ned kostnadsnivået for selskapet, og dermed lavere 
renovasjonsgebyr. 
 

4 Kommunestyret ber om en sak der vedtaket om økt materialgjenvinningsgrad 
evalueres. Dette for å se på om potensiell økt miljøgevinst står i samsvar med 
de økte kostnadene for HRS, og derigjennom renovasjonsgebyret for 
innbyggerne. 
(Forslaget ble vedtatt uten utredning og konsekvensanalyse) 

 
5 Kommunestyret ber HRS utsette økt kildesortering i husholdningene inntil 

kommunestyret har fått saken bestilt i punkt fire til behandling. 

 
6 Harstad kommunestyre ber rådmannen fremme sak om konkurranseutsetting 

av henting av husholdningsavfallet. Dette for å effektivisere driften og holde 
gebyrene nede. 

 
Kari-Anne Opsal (Ap) fremmet følgende samordnede tilleggsforslag på vegne av 
AP, V, Krf og Sp: 
 
14 I henhold til rådmannens forslag settes det av kroner 2 000 000 til 

gjennomføring av konkurranse for nytt bibliotek og kino. Når konkurranse 
er gjennomført, tas det stilling til eventuell finansiering. Det betyr at 
følgende beløp tas ut i hhv. 2020,-21 og -22; 500 000, 2 750 000 og 5 
000 000. 

 
15 Kommunestyret ber rådmannen øke kommunens ernæringskompetanse 

gjennom ansettelse av en klinisk ernæringsfysiolog. Kommunestyret ser et 
klart behov for styrket ernæringskompetanse både for eldre 
hjemmeboende og på sykehjem hvor undervekt bidrar til økt sykelighet, 
og for yngre hvor økende andel overvektige bidrar til at livsstilssykdommer 
er blant de største truslene mot folkehelsa. Rådmannen bes komme tilbake 
til hvor denne ønskes plassert organisasjonsmessig; være seg knyttet mot 
Frisklivssentral, hjemmetjeneste eller mer overordnet. Antatt kostnad 
kroner 750 000,- pr. år i planperioden. 

 
16 Det settes av kroner 5 000 000 i investeringsmidler til oppgradering av 

utleieboliger. Dersom det ikke lar seg gjøre å bruke investeringsmidler på 
hele, bes rådmannen komme tilbake med sak hvor det resterende gjøres 
om til bruk av disposisjonsfond.  

 
17 Det bevilges kr. 500.000 til  Bjarkøy Vel og idrettsforening for oppføring av 

monumentet « Selshevneren». Tilskuddet finansieres 
ved å bruke midler fra Disposisjonsfondet ( Havbruksdelen). Prosjektet har 
ei totalramme på kr. 687.500. 

 
18 Tidligere vedtak om lys i kommunalt eide lyktestolper opprettholdes. Det 

forutsettes at feil er utbedret så snart som mulig og innen utgangen av 
desember. Evt. ekstra kostnader innarbeides i forbindelse med 1. tertial. 
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19 Kommunestyret ber om at Plan for likestilling, mangfold og diskriminering 
behandles våren 2019; hvor også eget kapittel for LHBT++ ivaretas.  

20  Kommunestyret ber rådmannen etablere forsøk med middagsproduksjon 
på et sykehjem i kommunen.  
Forsøket finansieres med å søke statlige midler i henhold til STM 15 (2017- 
2018) Leve hele livet, Kapittel 6 Mat og måltider.  
Det gjøres en evaluering av forsøket i samarbeid med UIT Campus 
Harstad. Evalueringa skal vurdere ernæringsmessige gevinster, 
medisinbruk, trivsel og kost/nytte perspektivet samt den totale 
matopplevelsen for beboerne. Forsøket forutsetter særskilte statlige 
midler. 

 
21 Rådmannen bes følge opp tidligere vedtak om å dele opp kommunale 

avgifter i 12. terminer. 
 
22 Følgende investeringsprosjekt innen selvkostområdet vann tas ut av VHP 

slik at økningen i avgiftene reduseres til 2% fra 2018 til 2019. Følgende 
investeringsprosjekt innen selvkostområdet avløp tas ut av VHP slik at 
økningen i avgiftene reduseres til 3% fra 2018 til 2019. 

153000 Vann: Saneringstiltak 
153054 Vann: VA Mercurvegen 
153071 Vann: Bergselvdammen - Langsletta 
153098 Vann: Fornying Harstadgårdsveien 
153109 Vann: Fornying Øvre Holtet 
153110 Vann: Fornying VA Parken III 
153111 Vann: Fornying VA Steinveien Sør 
153112 Vann: VBA avvanning 
154000 Avløp: Saneringstiltak 
154030 Avløp: Mercurvegen PS 
154031 Avløp: Mercurvegen 
154098 Avløp: Fornying Harstadgårdsveien 
154109 Avløp: Fornying Øvre Holtet 
154110 Avløp: Fornying VA Parken III 
154112 Avløp: Utr. ny VA Åsegarden-Bergsodden 

 
 
 
Følgende bevilges i 2018: 
23 Det bevilges kroner 200 000 til kostnader i forbindelse med åpning av 

Bjarkøyforbindelsen. Tilskuddet finansieres ved å bruke midler fra 
Disposisjonsfondet (Havbruksdelen). Pengene bevilges i 2018. 

 
24 Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre gratis parkering etter kl 
1500 på 
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kommunale parkeringsplasser i Harstad sentrum 01.12.2018 – 
31.12.2018. Dette er ment å stimulere til mer aktivitet i sentrum, og det 
er derfor en forventning at 
næringsaktørene i sentrum også utvider åpningstiden sin til min. kl 1800 i 

samme 
periode. Utgiftene tas fra disposisjonsfond.  

 
 
Espen Ludvigsen (Sp) la frem følgende spørsmål til rådmannen: 
 
Skriftlig spørsmål til rådmannen vedrørende skolebibliotek: 
Viser til strategi for skolebibliotek og vedtatte satsning på skolebibliotekene, 
vedtatt juni 2018. På hvilken måte er vedtaket fulgt opp, og hva er status for 
skolebibliotekene idag? Hva vil Rådmannens innstilling til VHP innebære for 
skolebibliotekene; økonomi og omfang? 
 
 
Avstemming: 

- FrP sine forslag ble nedstemt mot 2 stemmer fra FrP 
- Rådmannens tilrådning pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt 
- Rådmannens tilrådning pkt 4 ble vedtatt mot 2 stemmer fra FrP 
- Rådmannens tilrådning pkt 5-13 ble enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra A, V, Krf og Sp pkt 14 ble vedtatt mot 2 stemmer fra FrP 
- Fellesforslag fra A, V, Krf og Sp pkt 15-16 ble enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra A, V, Krf og Sp pkt 17 ble vedtatt mot 2 stemmer fra FrP 
- Fellesforslag fra A, V, Krf og Sp pkt 18-21 ble enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra A, V, Krf og Sp pkt 22 ble vedtatt mot 2 stemmer fra FrP 
- Fellesforslag fra A, V, Krf og Sp pkt 23-24 ble enstemmig vedtatt. 

 
Innstilling  Økonomiutvalget - 20.11.2018: 
1   Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2019 vedtas med: 

Driftsbudsjett 
Totale inntekter   kr. 2 203 985 493,- 
Totale utgifter   kr. 2 203 985 493,- 

 
Investeringsbudsjett 
Inntekter    kr.   77 773 000,- 
Totalt investeringsbudsjett  kr. 437 528 000,- 
Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr.   54 600 000,- 
Forskutteringer/EK innskudd kr.     2 014 000,- 
Sum finansieringsbehov           kr.  416 369 000,- 

 
Med detaljeringsnivå slik det fremgår av  
pkt. 2.1.1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet 
pkt. 2.1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett–netto driftsutgifter 
tjenesteområde 
pkt. 2.1.4 Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet 
pkt. 2.1.6 Budsjettskjema 2B – investeringsbudsjettet netto utgifter pr. 
tjenesteområde 
 

2   Harstad kommunes økonomiplan 2019-2022 vedtas med tiltak/saldering iht 
pkt 2.1.7. 
3   Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets 
vedtak. 
4   Eiendomsskatt utskrives for 2019 jfr eiendomsskattelovens § 2 og 3A. 

c. Eiendomsskatt utlignes i tråd med: 



  12

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

ii. kommunestyresak 15/61 (vedtekter)  
d. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2019 med følgende skattesats  

i. - Bolig  2,7 ‰ 
ii. - Næring 5,5 ‰ 

g. 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. 

h. Det gis fritak for eiendomsskatt 2019, 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 2019 vedtas som følger: 

Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr.  370 000 000,- 
Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil kr.    50 000 000,- 
 
Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 129/2018. 

 
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 Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske 
tiltak  
     mellom enhetene. 
12 Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet 
av året  
     skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket. 
13 Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht 
maksimalsats  
     som vedtas i statsbudsjettet. 
14 I henhold til rådmannens forslag settes det av kroner 2 000 000 til 

gjennomføring av konkurranse for nytt bibliotek og kino. Når konkurranse 
er gjennomført, tas det stilling til eventuell finansiering. Det betyr at 
følgende beløp tas ut i hhv. 2020,-21 og -22; 500 000, 2 750 000 og 5 
000 000. 

 
15 Kommunestyret ber rådmannen øke kommunens ernæringskompetanse 

gjennom ansettelse av en klinisk ernæringsfysiolog. Kommunestyret ser et 
klart behov for styrket ernæringskompetanse både for eldre 
hjemmeboende og på sykehjem hvor undervekt bidrar til økt sykelighet, 
og for yngre hvor økende andel overvektige bidrar til at livsstilssykdommer 
er blant de største truslene mot folkehelsa. Rådmannen bes komme tilbake 
til hvor denne ønskes plassert organisasjonsmessig; være seg knyttet mot 
Frisklivssentral, hjemmetjeneste eller mer overordnet. Antatt kostnad 
kroner 750 000,- pr. år i planperioden. 
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16 Det settes av kroner 5 000 000 i investeringsmidler til oppgradering av 
utleieboliger. Dersom det ikke lar seg gjøre å bruke investeringsmidler på 
hele, bes rådmannen komme tilbake med sak hvor det resterende gjøres 
om til bruk av disposisjonsfond.  

 
18 Det bevilges kr. 500.000 til  Bjarkøy Vel og idrettsforening for oppføring av 

monumentet « Selshevneren». Tilskuddet finansieres 
ved å bruke midler fra Disposisjonsfondet ( Havbruksdelen). Prosjektet har 
ei totalramme på kr. 687.500. 

 
18 Tidligere vedtak om lys i kommunalt eide lyktestolper opprettholdes. Det 

forutsettes at feil er utbedret så snart som mulig og innen utgangen av 
desember. Evt. ekstra kostnader innarbeides i forbindelse med 1. tertial. 

 
19 Kommunestyret ber om at Plan for likestilling, mangfold og diskriminering 

behandles våren 2019; hvor også eget kapittel for LHBT++ ivaretas.  
20 Kommunestyret ber rådmannen etablere forsøk med middagsproduksjon 

på et sykehjem i kommunen.  
Forsøket finansieres med å søke statlige midler i henhold til STM 15 (2017- 
2018) Leve hele livet, Kapittel 6 Mat og måltider.  
Det gjøres en evaluering av forsøket i samarbeid med UIT Campus 
Harstad. Evalueringa skal vurdere ernæringsmessige gevinster, 
medisinbruk, trivsel og kost/nytte perspektivet samt den totale 
matopplevelsen for beboerne. Forsøket forutsetter særskilte statlige 
midler. 

 
21 Rådmannen bes følge opp tidligere vedtak om å dele opp kommunale avgifter i 

12. terminer. 
22  Følgende investeringsprosjekt innen selvkostområdet vann tas ut av VHP slik 

at økningen i avgiftene reduseres til 2% fra 2018 til 2019. Følgende 
investeringsprosjekt innen selvkostområdet avløp tas ut av VHP slik at 
økningen i avgiftene reduseres til 3% fra 2018 til 2019. 

153000 Vann: Saneringstiltak 
153054 Vann: VA Mercurvegen 
153071 Vann: Bergselvdammen - Langsletta 
153098 Vann: Fornying Harstadgårdsveien 
153109 Vann: Fornying Øvre Holtet 
153110 Vann: Fornying VA Parken III 
153111 Vann: Fornying VA Steinveien Sør 
153112 Vann: VBA avvanning 
154000 Avløp: Saneringstiltak 
154030 Avløp: Mercurvegen PS 
154031 Avløp: Mercurvegen 
154098 Avløp: Fornying Harstadgårdsveien 
154109 Avløp: Fornying Øvre Holtet 
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154110 Avløp: Fornying VA Parken III 
154112 Avløp: Utr. ny VA Åsegarden-Bergsodden 

 
 
 
Følgende bevilges i 2018: 
23 Det bevilges kroner 200 000 til kostnader i forbindelse med åpning av 

Bjarkøyforbindelsen. Tilskuddet finansieres ved å bruke midler fra 
Disposisjonsfondet (Havbruksdelen). Pengene bevilges i 2018. 

 
24 Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre gratis parkering etter kl 
1500 på 
 
 
Skriftlig spørsmål til rådmannen vedrørende skolebibliotek: 
Viser til strategi for skolebibliotek og vedtatte satsning på skolebibliotekene, 
vedtatt juni 2018. På hvilken måte er vedtaket fulgt opp, og hva er status for 
skolebibliotekene idag? Hva vil Rådmannens innstilling til VHP innebære for 
skolebibliotekene; økonomi og omfang? 
 
 
 
 

PS 18/100 Retningslinjer for anvendelse av midler 
tildelt fra Havbruksfondet 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
V, AP og Krf. v/Per Pedersen fremmet flg forslag: 
 
Minst 50 % av midlene skal øremerkes distriktene som er berørt av 
oppdrettsnæringa. 
 
Rådmannens tilråding m/forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling  Formannskapet - 20.11.2018: 
Harstad kommunestyre vedtar følgene retningslinjer for disponering av midler 
tildelt kommunen fra Havbruksfondet: 
 
1 Tildelinger fra Havbruksfondet settes som hovedregel av på disposisjonsfond.  
2 Det lages en egen balansekonto i regnskapet slik:2.5608.0003 

Disposisjonsfond utvikling 
3 Midlene skal primært anvendes til finansiering av prosjekter og 

engangsutgifter knyttet til infrastruktur. Midlene bør ikke benyttes til ordinær 
løpende drift. 

4 Typiske anvendelsesområder kan være utviklingsrettede prosjekter og 
infrastruktur innenfor områdene næring, kultur, idrett, veger, beredskap, 
miljøtiltak, rassikring og bredbånd.  

5 Midlene kan også brukes til ekstraordinære vedlikeholdsløft på veier og bygg.  
6 Anvendelse av midler utbetalt fra Havbruksfondet det enkelte år eller midler 

avsatt til disposisjonsfond fra tidligere år vedtas som hovedregel i 
årsbudsjettet, men kan også besluttes i enkeltsaker og budsjettreguleringer i 
forbindelse med behandlingen av tertialrapporter. 

7 I henhold til regnskapsforskriftene vil en budsjettert fondsavsetning bli 
redusert/ikke gjennomført hvis det er påkrevd for å saldere regnskapet, jfr. 
strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriften. Kommunestyret legger til 
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grunn at annen budsjettert avsetning til disposisjonsfondet skal strykes før 
avsetning av midler tildelt fra Havbruksfondet. 

8 Ved underskudd i driften, også etter strykninger, vil disposisjonsfond bli 
trukket på for å saldere driften. Kommunestyret legger til grunn at det gjøres 
bruk av annet disposisjonsfond før disposisjonsfond avsatt fra 
Havbruksfondet. 

 
Minst 50 % av midlene skal øremerkes distriktene som er berørt av 
oppdrettsnæringa. 
 

PS 18/102 Parkeringshus i Harstad sentrum - 
finansiering 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling  Formannskapet - 20.11.2018: 
Kommunestyret vedtar å bygge et parkeringshus i Harstad sentrum innen en 
totalramme på 77,0 mill. kr Tiltaket finansieres med 4,0 mill. kr fra bundet 
parkeringsfond og 73,0 mill. kr i bruk av lån.  
 

PS 18/101 Handlingsprogram for miljø, klima og 
energi 2019-2022 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
MDG v/Lars Jørgen Høe fremmet flg forslag: 
 

Harstad kommune har som målsetting giftfritt vedlikehold av parkanlegg 
og grøntarealer innen 2019. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendes administrasjonen. 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
Tilrådingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. (2 Frp.) 
 
 
Innstilling  Formannskapet - 20.11.2018: 
Kommunestyret vedtar revidert Handlingsprogram for miljø, klima og energi 
2019-2022  
 
 
Følgende forslag oversendes administrasjonen: 
Harstad kommune har som målsetting giftfritt vedlikehold av parkanlegg og 
grøntarealer innen 2019. 
 

PS 18/103 Behandling av søknad om Dispensasjon / 
tillatelse - bruk av motorkjøretøy i utmark / 
vassdrag - 01.12.18 - 30.04.19 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak Formannskapet - 20.11.2018: 
I ihht Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15.05.1988, § 6 og 7 samt kommunale retningslinjer, innvilges Gerd Sørensen 
dispensasjon for kjøring av inntil fem (5) turer med UTV/terrengtraktor i utmark i 
perioden 01.12.2018 - 30.04.2019.  
 
Dispensasjonen gjelder for nødvendig kjøring i forbindelse med uttransport av 
vinterlagret ved og transport av materiell og utstyr til egen hytte. 
 
I ihht forskriftens § 7 settes følgende vilkår: 
 
1. Det tillates ikke kjøring på søn.- og helligdager mellom kl. 08.00 og kl. 17.00. 
2. Kjøring mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 er ikke tillatt. 
3. Det forutsettes at kjøring ikke skjer i perioder hvor veien/kjøretraséen er av 

en slik beskaffenhet at den blir/kan bli påført kjøreskader.  
4. All kjøring skal foregå etter trase avmerket på vedlagte kart, datert 

22.10.2018. 
5. Det skal føres kjørelogg utarbeidet av Harstad kommune. Kjøreloggen skal 

følge som vedlegg ved ny søknad om tillatelse til samme formål. 
6. Det skal tas hensyn til friluftslivsaktiviteter som utøves i området. 
7. Dispensasjonsdokument, kartvedlegg og kjørelogg skal medbringes ved all 

kjøring og forevises ved kontroll. 
8. Grunneiers/grunneieres skriftlige tillatelse til kjøring skal medbringes ved all 

kjøring og forevises ved kontroll. 
9. Generelle vilkår i ihht dispensasjonsdokumentet datert 22.10.2018 gjelder. 
 
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige 
prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av dispensasjon, jf. 
naturmangfoldsloven § 7.  

 

PS 18/104 Behandling av søknad om Dispensasjon / 
tillatelse - bruk av motorkjøretøy i utmark og 
vassdrag - Jan H. Lian 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak Formannskapet - 20.11.2018: 

10. Ihht Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988, § 6, innvilges Jan Halstein Lian, 9440 Evenskjer 
dispensasjon for kjøring med ATV m/belter fra Gausvik kapell til egen 
fritidsbolig beliggende ved Øverforsdammen i Gausvik. Dispensasjonen 
gjelder også frakt av utstyr til/fra rasteplasser og besøk hos hyttenaboer i 
området på traseer som fremkommer av vedlagte kart, i perioden 
01.12.2018 – 30.11.2021. Tillatelsen gjelder på vinterføre m/snødekket 
mark. 

11. Ihht forskriftens § 7 settes følgende vilkår: 
a. Det er ingen generell tidsbegrensning for kjøring for varig 

bevegelseshemmet, men generelle vilkår ihht 
dispensasjonsdokument datert 01.11.2018 gjelder. 

b. All kjøring skal foregå etter traseer avmerket på vedlagte kart, 
datert 01.11.2018.  

c. Kjøringen skal i størst mulig grad følge eksisterende 
veier/løyper/stier. 
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d. Det forutsettes at kjøring ikke skjer i perioder hvor 
veier/løyper/stier/øvrige traséer er i en slik beskaffenhet at de blir 
påført kjøreskader. 

e. Det skal tas tilstrekkelige hensyn til andre friluftslivsaktiviteter som 
utøves i områdene. 

f. Det skal tas spesielt hensyn dersom det er rein som beiter i, eller 
er under flytting i området. 

g. Dispensasjonsdokument, kopi av legeattest og kartvedlegg skal 
medbringes ved all kjøring og forevises ved kontroll. 

h. Grunneiers/grunneieres skriftlige tillatelse skal medbringes og 
forevises ved kontroll. 

 
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige 
prinsipper – er vektlagt ved innvilgelse av dispensasjon, jf. naturmangfoldsloven 
§ 7.  
 
 

PS 18/105 Regulering av retusjert reklame på 
kommunal eiendom 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling  Formannskapet - 20.11.2018: 
1 Kommunestyret tar sak om regulering av retusjert reklame på kommunal 

eiendom til orientering. 
2 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innarbeide vedtak om regulering 

av retusjert reklame i kommunens eksisterende og fremtidige avtaleforhold 
om reklamesalg på kommunal eiendom. 

 

PS 18/106 Søknad om servering og alminnelig 
skjenkebevilling - Harstad Bowlinghall AS 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak Formannskapet - 20.11.2018: 

1. Vedtaket er fattet med hjemmel i Alkoholloven §§ 1-6,2. ledd jf. 1-7 flg.  
sammenholdt med kapittel 4, og Harstad kommunes rusmiddel politiske 
handlingsplan for 2016-2020.  
 

2. Harstad Bowlinghall AS, org.nr. 890 389 562 gis servering og alminnelig 
skjenkebevilling for deres virksomhet i Nesseveien 2B, 9411 Harstad, med 
følgende rettigheter: 
  

o Alkoholgruppe 1 og 2 innendørs i lokalet slik det fremkommer av vedlagt 
områdeskisse. 

 
Skjenkearealet omfatter dog ikke kontor/ trapper/ lager og andre 
bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.  
 

3. Det gis serverings- og skjenketid for servering av mat/drikke og skjenking 
av  
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alkohol i tidsrommet fra kl. 20.00 til kl.01.30 for alkoholgruppe 1 og 2, 
alkohol  

som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol, på dager 
før  

arbeidsdag, dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.  
 

4. Det gis serverings- og skjenketid fra kl.20.00 til kl. 03.00 for 
alkoholgruppe 1  
og 2 på fredag, lørdag og dag før helligdag/høytidsdag, samt iht. 
kommunens Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2016-2020 pkt. 3.2.1 
bokstav b.  
 

5. Konsumtiden utløper 30 minutt etter endt skjenketid. 
 

6. Ivar Gjertsen f. 25.09.51 godkjennes som styrer og Stig Nilsen, f. 
24.12.76 godkjennes som stedfortreder for bevillingen når han har bestått 
kunnskapsprøve for skjenkenæringen.   

 
7. For skjenkebevillingen gjelder også følgende:  

 
o Utøvelsen av servering- og skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalet 

til enhver tid oppfyller kravene i Plan- og bygningsloven til bruk for slik 
virksomhet, samt de til enhver tid gjeldene krav på området, herunder 
krav til godkjennelse fra brann- og redningstjenesten, inkludert krav til 
rømningsveier.  
 

o Selskapet gis en frist til 31.03.19 til å fremlegge nødvendig 
branndokumentasjon. Dersom slik dokumentasjon ikke foreligger innen 
fristen, bortfaller bevillingen uten ytterligere varsel. Forutsatt at nødvendig 
branndokumentasjon foreligger innen nevnte frist, gis den alminnelige 
skjenkebevillingen gyldighet t.o.m. 30.06.20.  
 

o Bevillingsgebyr fastsettes i egen sak.  

o Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver  
tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter som  
gjør seg gjeldene på området. Videre forutsettes det utøvelse i tråd med  
Harstad kommunes Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2016-2020.  

 
o Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Forskrift om  

omsetning av alkoholholdig drikke mv. nr. 538 av 2008 §§ 8-1 til 8-3 er  
oppfylt. Videre kan ikke bevillingen tas i bruk før stedfortreder har bestått 
kunnskapsprøve i alkohollovgivning og oversendt dokumentasjon på dette 
til bevillingsmyndigheten.  
  

o Samtlige fast ansatte ved virksomheten, som skal forestå skjenking av  
alkohol, skal innen seks måneder etter at skjenkebevillingen ble tildelt, ha 
gjennomført kompetansekurset «Ansvarlig vertskap», jf. F- sak 155/08.  
 
Etter fullført kurs skal skjenkestedets inngangsparti merkes med 
«Ansvarlig vertskap», og kursbevis skal settes i internkontrollpermen. 
Bevillingshaver er forpliktet til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til 
kurset, som arrangeres av Harstad kommune to ganger per år.  

 
 

RS 18/5 Ref. sak Beredskap i øyriket nord i Harstad 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
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En del representanter hadde ordet i saken. 
 
Vedtak Formannskapet - 20.11.2018: 
Formannskapet tar saken til orientering. 
 
 
Behandling Kommunedelsutvalg for Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy - 
15.11.2018: 
Jorunn Berg fremmet følgende forslag:  
 
1 Kommunedelsutvalget er kjent med dagens vedtak i styret for UNN HF.  

 
2 Skremmende at helseforetaket kjører løpet med nedlegging av 

ambulansebåten uten at det er gjort en nødvendig konsekvensutredning.  
Befolkningen ute i distriktet er rystet over den bastante avvisning av å 
utsette vedtaket ang. nedleggelse av ambulansebåten i 
Vågsfjordbassenget. 
 

3 Dette medfører en stor usikkerhet i befolkningen etter som det ikke 
foreligger vedtak på hva som skal komme i stedet for ambulansebåten. 
Det er høyst usikkert om det foreligger en vedtatt ambulanseberedskap fra 
01.01.2019.  

 
4 Dette godtar vi ikke!!! 

Kommunedelsutvalget støtter fullt ut det arbeidet som utføres av 
aksjonsgruppa ved å teste ut legitimiteten av helseforetakets vedtak. 

 
 
Bergs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak Kommunedelsutvalg for Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy - 
15.11.2018: 
 
1 Kommunedelsutvalget er kjent med dagens vedtak i styret for UNN HF.  

 
2 Skremmende at helseforetaket kjører løpet med nedlegging av 

ambulansebåten uten at det er gjort en nødvendig konsekvensutredning.  
Befolkningen ute i distriktet er rystet over den bastante avvisning av å 
utsette vedtaket ang. nedleggelse av ambulansebåten i 
Vågsfjordbassenget. 
 

3 Dette medfører en stor usikkerhet i befolkningen etter som det ikke 
foreligger vedtak på hva som skal komme i stedet for ambulansebåten. 
Det er høyst usikkert om det foreligger en vedtatt ambulanseberedskap fra 
01.01.2019.  

 
4 Dette godtar vi ikke!!! 

Kommunedelsutvalget støtter fullt ut det arbeidet som utføres av 
aksjonsgruppa ved å teste ut legitimiteten av helseforetakets vedtak. 

 
 

PS 18/107 Godkjenning av resultat lokale 
lønnsforhandlinger kap 3 og kap 5 
Behandling  Formannskapet - 20.11.2018: 
 



  20

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  Formannskapet - 20.11.2018: 
Formannskapet godkjenner resultat i årets lokale lønnsoppgjør i kap 3 og kap 5. 
 
Merkostnadene dekkes av avsatte midler til lønnsoppgjør. 
 


