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Ingress: Under behandling av regnskapet og årsrapporten for 2014 sak 15/ 43 vedtok 
Kommunestyret følgende: 

Harstad kommunestyre ber rådmannen snarest legge frem sak i utvalg for Oppvekst og 
kultur som viser utnyttelsen av fysisk kapasitet på Harstad-skolene pr. dato og hvordan 
kommunen kan løse eventuelle kapasitetsmessige utfordringer fram mot 2020.

Rådmannens tilrådning: 
1. Utvalg for Oppvekst og kultur ber rådmannen sende saken på høring til skolenes organer 

for brukermedvirkning

Saksopplysninger
Harstad har 12 grunnskoler med ca. 2800 elever fordelt på tre øyer. I tillegg gir 
Voksenopplæringen grunnskoleopplæring til ca. 400 flerspråklige elever og flyktninger. 
Kulturskolen gir inneværende skoleår et tilbud til ca. 700 elever.

For å forstå begrepet elevkapasitet tar vi utgangspunkt i et delingstall på 28 elever pr klasse på 
barnetrinnet, og 30 på ungdomstrinnet. Lovverket gir ingen direkte føringer før klassedelingstallet 
men gir kommunene veiledning til praksis gjennom Opplæringslovens § 8-2 og 
Kunnskapsdepartementets rundskriv F-18-03 hvor praksis for klassedeling og minstenivå omtales. 
Avhengig av fysisk utforming, kan skolen for eksempel ha to klasser av 28 elever på ett klassetrinn 
i barneskolen. Kapasiteten på dette trinnet vil da være 56 elever. Samtidig kan det være slik at 
kapasiteten på et enkelt trinn kan medføre klassedeling selv om totalkapasiteten på hele skolen 
tilsier at skolen har plass til flere elever. Videre er det i 1. klasse praksis for at dersom det er mer 
enn 18 elever i gruppen utløser dette en ekstra pedagogstilling. Det betyr at det kan være tre 
klasser på 1. trinn ved en skole. 

Nærskoleprinsippet: Opplæringslovens § 8-1 gir grunnskoleelevene rett til å gå på den skolen som 
ligger nærmest bostedet, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan gi 
forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til. I Harstad er ikke slike 
forskrifter vedtatt. Av forarbeidene til loven fremgår det at inndelingen i opptaksområder bør ta 
utgangspunkt i geografiske forhold, men andre relevante forhold som for eksempel søsken på den 
aktuelle skolen og kapasiteten på skolen skal også hensyntas. Det fremgår av forarbeidene til 
Opplæringsloven at nærskoleprinsippet i seg selv ikke gir krav om å bygge nye, utvide eller 
opprettholde eksisterende skoler. 

Kretsinndeling og førende prinsipper for opptak av elever i grunnskolene i Harstad ble vedtatt i sak 
12/ 01 i Kommunestyret 26.01.2012. Hvilken skole eleven skal gis skoletilhørighet ved, fastsettes 
på grunnlag av elevens bostedsadresse. Kommunen er delt inn i grunnkretser og en eller flere 
grunnkretser utgjør en skoles opptaksområde. Elever bosatt i en skoles opptaksområde skal som 
hovedregel gis skoletilhørighet ved denne skolen. Fylkesmannen har gjort det klart at elevene bør 



gå på den skolen som er nærskolen. Hensikten med nærskoleprinsippet er å gi faste holdepunkter i 
nærmiljøet, hensiktsmessig organisering og forutsigbarhet for elever og foreldre i forhold til hvilken 
skole barna tilhører. For skoler med begrenset kapasitet skaper det utfordringer for skoleeier å 
kunne tilby skoleplass i tråd med nærskoleprinsippet. Fritt skolevalg, søskens rett til å gå på 
samme skole, hensyn til senere tilflyttende elever påvirkes når skolenes kapasitet er begrenset.

Det ligger ikke innenfor det kommunale handlingsrom eller selvstyre å fastsette forskrifter eller 
bestemmelser i strid med nærskoleprinsippet. Rådmannen har vurdert tiltak for å utnytte 
kapasiteten bedre ved skolene og foreslåtte tiltak vurderes å være i samsvar med 
nærskoleprinsippet.
I de tilfeller der skolens kapasitet er fylt opp gis eleven skoleplass ved den skolen som ligger 
nærmest og har kapasitet. 
Kapasitetsbeskrivelsen i denne saken vil være retningsgivende i forhold til opptak av elever ved 
den enkelte skole. 

Ved flere områder i kommunen planlegges utbygging av tomtefelt for boliger. Vurdering av 
skolenes kapasitet krever en kartlegging av hvilke utbyggingsområder som ferdigstilles innen 2020, 
og om boligbygging kan få konsekvenser for nærmeste skole som det må tas kapasitetshensyn til. 
Grunnskolene i kommunen er ulikt fysisk utformet. For å kartlegge hva som er den enkelte skoles 
fysiske kapasitet har rektorene gjort en vurdering av sin skole. 

Bygg og eiendomsenheten gjorde en byggeteknisk vurdering av skolenes tilstand i 2013 (se eget 
vedlegg).   

Skolekapasitet
Konsulentfirmaet Agenda Kaupang gjorde en utredning av skolestrukturen i Harstad i 2011. 
Skolekapasiteten slik den ble vurdert i 2011 er vedlagt. Rektorene har i tilknytning til utarbeidelse 
av denne saken vurdert elev- og klassekapasitet ved egen skole pr. 01.10.2015. Deres vurderinger  
er vedlagt og grafisk fremstilt skolevis i saken. Rådmannens kapasitetsvurderinger og forslag til 
tiltak i saken er gjort på grunnlag av rektorenes vurderinger, men også de kapasitetsvurderingene 
som forelå i Agenda rapporten fra 2011. 

Flyktninger
Europa og Norge opplever en betydelig økning i antallet flyktninger. Tilstrømmingen av flykninger 
er økende. Hvordan denne situasjonen utvikler seg videre er uvisst. Det er viktig å merke seg at 
flyktningesituasjonen framover kan få betydning for kapasitetsvurderingene som ligger til grunn for 
saken.

Elevtallsutvikling
Elevtallsframskriving gir et anslag for hvor mange elever det kan komme til å være i skolene i 
Harstad i årene framover. Slike framskrivninger er beheftet med betydelig usikkerhet. 
Usikkerheten øker jo lengre ut i tid og jo mindre område man fremskriver. Fig.1 og 2 viser 
framskrivning av elevtalltall fram til 2020 basert på tall fra GSI (grunnskolens informasjonssystem)



Fig. 1 Barnetrinnet 2015 – 2020

Fig. 1 Barnetrinnet: viser økende elevgrunnlag på Seljestad, Harstad og Bergseng de kommende 
fem årene. Sørvik skole har en stabil utvikling, mens Kila, Medkila og Kanebogen har synkende 
elevtall. Kullet født i 2010 skiller seg ut ved å være spesielt stort. Disse begynner i 1. klasse høsten 
2016. (se egen grafikk på Lundenes og Bjarkøy)

Fig. 2 Ungdomstrinnet 2015 - 2020

*Stangnes 8-13 har maksimal grense på 60 elever

Fig. 2 Ungdomstrinnet: viser svakt økende elevtall på Kila skole og stabilt på Seljestad 
ungdomsskole og Hagebyen ungdomsskole. Fig 3 viser SSBs elevtallsprognose fra 2020 – 2030, 
basert på middels alternativ. Prognosen viser at samlet elevtall øker fra 2995 i 2020 til 3263 i 2030
(ca. 9 %). Det vil i henhold til prognosene være ca. 417 flere elever i grunnskolen i 2030 enn i 
2015. Rådmannen viser til at dette er svært usikre tall, og at usikkerheten øker jo lengre man 
kommer ut tid. 
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Fremskrivninger/prognoser

Harstad kommune benytter prognoser fra SSB til framskrivning av befolkningsutviklingen. 
Prognosene er basert på beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike 
forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring. De utarbeides annethvert
år, og tar utgangspunkt i befolkningstall per 1. januar. Middels alternativ regnes vanligvis som 
hovedalternativ, og det er dette alternativet figur 3 tar utgangspunkt i. Som vist i diagrammet over 
tar de beregnede prognosene utgangspunkt i et høyere befolkningstall enn registrert faktisk 
folketall 01. januar 2015. Beregnede framskrivninger/prognoser er kun tilgjengelig på 
kommunenivå, og vil dermed ikke kunne si noe om beregnet vekst i de enkelte opptakskretser.
Det mest nøyaktige tilgjengelige datagrunnlaget for beregning av elevgrunnlag i Harstad kommune 
er registrerte barn i den enkelte grunnkrets. Da grunnkretsene i Harstad ikke fungerer som direkte 
opptaksområde for den enkelte skole er det likevel usikkerhet knyttet til den beregnede 
utviklingen.  Beregningen av elevgrunnlag på den enkelte skole de neste fem årene er derfor gjort 
på bakgrunn av grunnkretstallene, og videre justert for rapporterte elevtall på den enkelte skole i 
Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI). 

Fig. 3 Framskrivning/SSB prognoser elevtall fra 2020 – 2030 på 1. – 10. klassetrinn.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. klasse 291 298 303 311 315 319 319 321 321 321 321

2. klasse 294 293 298 306 315 319 322 323 325 325 325

3. klasse 290 297 296 303 308 318 322 325 327 328 329

4. klasse 280 293 300 300 305 311 319 324 327 328 330

5. klasse 330 283 295 304 302 306 313 323 326 329 331

6. klasse 306 331 285 299 302 304 309 315 324 329 333

7. klasse 288 310 332 287 300 305 305 312 317 327 331

8. klasse 308 289 311 333 289 301 307 308 313 319 327

9. klasse 272 309 291 312 334 292 303 309 310 314 321

10. klasse 296 274 310 294 313 335 292 304 309 310 315

2955 2977 3021 3049 3083 3110 3111 3164 3199 3230 3263
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Vurderinger i saken i forhold til kapasitet på den enkelte skole baseres på framskrivninger av 
elevgrunnlag i aktuelle opptaksområder frem til 2020. Dette i forhold til faktisk fødte barn i 
perioden og i henhold til kommunestyrets bestilling.

Rådmannen har vurdert kapasitetsutfordringer og mulige tiltak for hver enkelt skole. Målet i 
tiltaksvurderingene er å utnytte kapasiteten ved de enkelte skolebyggene best mulig og totalt sett i 
kommunen. Rådmannen viser i den sammenheng til at KOSTRA viser at gjennomsnittlig 
gruppestørrelse i Harstad i 2014 er lav sett i forhold til gjennomsnittet av sammenlignbare 
kommuner. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er særlig lav på ungdomstrinnet.  Dette skulle tilsi at 
det burde være mulig å utnytte dagens skolekapasitet bedre, også hensyntatt elevtallsøkninger i 
enkelte opptaksområder.  

Sørvik Barneskole
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

1. klasse 8 19 16 20 13 12

2. klasse 14 8 19 16 20 13

3. klasse 21 14 8 19 16 20

4. klasse 15 21 14 8 19 16

5. klasse 16 15 21 14 8 19

6. klasse 21 16 15 21 14 8

7. klasse 15 21 16 15 21 14

Totalt 110 114 109 113 111 102

Sørvik skole har en elevtallsutvikling som er 
stabil fram mot 2020. Tallene viser en 
nedgang på 8 elever i planperioden. Dette gir 
ikke store utslag på den totale elevgruppen 

ved skolen Skolen har 6 av 7 klasserom i 
bruk inneværende skoleår. Ved stabilt elevtall 

framover vil Sørvik fortsatt ha en fysisk 
restkapasitet på undervisningsareal på 1 
klasserom. Opptaksgrensen mellom Kila skole 
og Sørvik skole går i Blomjotn. En mulig 
forskyvning av grensen mot Kila skole vil 
medføre en deling av elevgruppen fra Kilbotn, 
som nå i sin helhet har vært tatt inn på Kila 
skole. Dette vurderes som lite ønskelig av 
elev/miljøhensyn.

Tiltak: I forhold til den stabile 
elevtallsutviklingen ved Sørvik skole, foreslår 
Rådmannen at opptaksområdet til Sørvik 
skole består uendret.



Kila Barneskole
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

1. klasse 38 30 25 21 24 27

2. klasse 37 38 30 25 21 24

3. klasse 36 37 38 30 25 21

4. klasse 28 36 37 38 30 25

5. klasse 40 28 36 37 38 30

6. klasse 28 40 28 36 37 38

7. klasse 40 28 40 28 36 37

Kila ungdomsskole
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

8. klasse 75 94 92 82 79 96

9. klasse 58 75 94 92 82 79

10. klasse 78 58 75 94 92 82

Totalt 211 227 261 268 253 257

Totalt 247 237 234 215 211 202

Det er synkende elevtall ved Kila barneskole i planperioden med en reduksjon på 45 elever. Ved 
ungdomsskolen er tendensen omvendt, hvor elevtallet øker med 46 elever. Skolen har 
inneværende skoleår 20 klasser, og samtlige klasserom er i bruk. Tall for skoleåret 16/17 viser at 
Kila vil et elevtall tilsvarende 21 klasser. 

Kila skole er bygd i tre fløyer. En fløy for småtrinnet, en for mellomtrinnet og en for 
ungdomstrinnet. Klassetrinnene er utformet for aldergruppen på de ulike trinnene. En oppsplitting 
og omdisponering av klasser på tvers av trinn innenfor bygningsmassen vil medføre 
bygningsmessige tilpasninger. 
Det antas at utbygging av 27 boenheter i Øvre Ruggevik vil ferdigstilles i planperioden. Gitt at det 
flytter grunnskoleelever inn i de nyetablerte boenhetene i Øvre Ruggevik vil dette kunne innvirke 
på elevtallet ved Kila skole. 

Tiltak: Rådmannen foreslår at elever på 7. trinn inneværende skoleår ved Medkila skole gis 
skoleplass på Seljestad ungdomsskole gjeldende fra skoleåret 16/17. Tiltaket omfatter alle elever 
med adresse i Breivikhaugen, Kolmilhågen, Los Holtes vei til Vangen, Vangen, Kirovskveien, deler 
av Hinnsteinveien og Tuvslettveien. Dette tiltaket vil frigjøre kapasitet på Kila.
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Medkila barneskole
15/1

6
16/1

7
17/1

8
18/1

9
19/2

0
20/2

1

1. klasse 29 36 24 27 37 24

2. klasse 40 29 36 24 27 37

3. klasse 39 40 29 36 24 27

4. klasse 35 39 40 29 36 24

5. klasse 26 35 39 40 29 36

6. klasse 43 26 35 39 40 29

7. klasse 40 43 26 35 39 40

Totalt 252 248 229 230 232 217

Medkila skole vil i planperioden få redusert 
elevtallet fra 252 til 217. Det er i dag 12 
klasser ved skolen mens skolen har kapasitet 
til 14 klasser ved fullt utnyttet arealmessig 
kapasitet. Skolen har dermed fysisk kapasitet 
til å øke elevtallet. Det planlegges utbygging 
av flere boligfelt i opptaksområdet til Medkila 
skole. Disse vil ikke ferdigstilles i 
planperioden mot år 2020.  

Tiltak: Rådmannen foreslår at alle elever i 1. 
klasse med adresse i Breivikhaugen, 
Kolmilhågen, Los Holtes vei til Vangen, 
Vangen, Kirovskveien, deler av 
Hinnsteinveien og Tuvslettveien gis 
skoleplass på Medkila skole. Dette tiltaket 
frigjør kapasitet på Kila skole.

Kanebogen 
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

1. klasse 50 48 38 45 29 42

2. klasse 42 50 48 38 45 29

3. klasse 42 42 50 48 38 45

4. klasse 39 42 42 50 48 38

5. klasse 57 39 42 42 50 48

6. klasse 54 57 39 42 42 50

7. klasse 39 54 57 39 42 42

Totalt 323 332 316 304 294 294

Kanebogen skole vil få en reduksjon i 
elevtallet i planperioden. Skolen har i dag 16 

klasser og kan ved fullt utnyttet arealmessig 
kapasitet ha 17 klasser. Elevtallsreduksjonen 
i perioden fram mot 2020 vil gi i perioden 
fram mot 2020 vil gi en reduksjon i antall 
klasser til 14, og frigjøre tre klasserom. 
Denne ledige kapasiteten bør vurderes 
utnyttet til avlastning for Seljestad 
barneskole, der elevtallet er estimert til å øke 
utover skolens nåværende kapasitet.

Det antas at det vil bli ferdigstilt 8 eneboliger 
i Solveien. I tillegg kan det bli bygd leiligheter 
innenfor det nåværende opptaksområdet til 
Kanebogen skole og Seljestad ungdomsskole. 
Det er imidlertid verdt å merke seg at det 
totalt er et lite utbyggingsvolum som i liten 
grad påvirker kapasitetsvurderinger.

Tiltak: Rådmannen vurderer at opptaksområdet mellom Kanebogen og Seljestad barneskole består 
uendret fordi en justering mot Seljestad vil bryte med praktiseringen av nærskoleprinsippet.
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Seljestad barneskole
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

1. klasse 49 61 47 47 63 54

2. klasse 35 49 61 47 47 63

3. klasse 50 35 49 61 47 47

4. klasse 44 50 35 49 61 47

5. klasse 44 44 50 35 49 61

6. klasse 33 44 44 50 35 49

7. klasse 48 33 44 44 50 35

Totalt 303 316 330 333 352 356

Elevtallet ved Seljestad barneskole øker med 
53 elever i planperioden. Skolen har i dag 15 
klasser, og alle skolens klasserom er i bruk. 
Det økte elevtallet vil ivaretas innenfor 
skolens fysiske kapasitet.

Tiltak: Rådmannen vurderer at 
opptaksområdet til Seljestad barneskole 
forblir uendret.
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Harstad skole

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

1. klasse 48 64 45 66 78 59

2. klasse 50 48 64 45 66 78

3. klasse 46 50 48 64 45 66

4. klasse 51 46 50 48 64 45

5. klasse 48 51 46 50 48 64

6. klasse 51 48 51 46 50 48

7. klasse 49 51 48 51 46 50

Totalt 343 358 352 370 397 410

Harstad skole øker elevtallet fra 343 til 410 i planperioden. Alle klasserom og spesialrom som 

Kunst og håndtverksrom er i bruk. For å håndtere elevtallsveksten fram til skoleåret 2018/ 
19 må alternative løsninger vurderes i forhold til fysisk kapasitet. Elevene kan være i det 
gamle barneskolebygget dersom en rigg settes opp på sørsiden av skolebygget. Dette vil 
løse elevtallssøkningen som kommer i 2016. Klasserommene på barneskolebygget er for 
små til at elevtallsveksten skoleåret 2018/ 19 kan løses innenfor eksisterende fysisk 
kapasitet. Et annet alternativ er å benytte både det gamle 
barneskolebygget(gammelskolen) og ungdomsskolebygget. Dette vil øke kostnadene til 
driftsutgifter. Som følge av små klasserom i gammelskolen bør klassene med færrest 
elever være i gammelskolen. Velger man å ta i bruk gammelskolen når renoveringen er 
ferdigstilt i januar/februar 2016, vil 1.trinn, 3. trinn, 5. trinn og 7.trinn ha færrest elever. 
Dersom småtrinnet samles i gammelskolen vil dette medføre klassedeling på 2. og 
4.trinn fordi trinnenes størrelse ikke er forenelig med størrelsen på klasserommene. 
Harstad skole er mottaksskole og har innføringsgrupper for elever på 1. – 7. trinn. 
Antallet flyktninger som kommer til Harstad er bestemmende for størrelsen på 
mottaksgruppene.  Innenfor planperioden kan utbygging av boligfeltet Trondenes 
boligpark kunne gi et generasjonsskifte på Hagebyen som får konsekvenser for elevtallet. 

Tiltak: Byggeprosjektet Ny Harstad skole foreslås av rådmannen i VHP fremskyndet slik 
at ferdigstillelse blir skoleåret 2018/19. Det etableres riggløsning i 2016 som ivaretar 
behov for nødvendig elev og klassekapasitet fram til ferdigstillelse. Dette vil ivareta 
kapasitetsutfordringer ved opptaksområdene til både Harstad og Bergseng. 
På bakgrunn av elevtallsutviklingen vurderes opptaksområdet mellom Harstad og 
Bergseng skole årlig ved behov. Dette kan komme til å berøre opptak av elever som bor i 
randsonen mellom Harstad og Bergseng skolekretser. 



Bergseng
Bergseng skole har en økning i elevtallet i 
planperioden. Skolen har i dag 15 klasser og 
15 klasserom. Alt undervisningsareal er tatt i 
bruk. Rektor vurderer skolens kapasitet som 
fullt utnyttet ved et elevtall på 312. Ved 

tidligere vurdering av skolens kapasitet gjort i 
2011 var skolens totale kapasitet vurdert til 
392 elever.

Rådmannen vurderer elevtallsutviklingen ved 
skolen slik at skolen har kapasitet, men det 
er en usikkerhet som det bør tas høyde for å 
sikre. Det bør derfor planlegges et 
handlingsrom slik at tiltak raskt kan 
iverksettes dersom elevtallsutviklingen skulle 
tilsi det.  Boligfeltet  «Mustaparta 1» antas å 
ferdigstilles med 15 boenheter i planperioden. 
Dette kan få noe betydning for 
elevkapasiteten ved skolen.

Tiltak: Opptaksgrensen mellom Bergseng og 
Harstad skole ses i sammenheng.
På bakgrunn av elevtallsutviklingen foreslår 
Rådmannen en årlig vurdering av 
opptaksområdet til Bergseng skole. 
På bakgrunn av elevtallsutviklingen vurderes 
opptaksområdet mellom Harstad og Bergseng 
skole årlig ved behov. Dette kan komme til å 
berøre opptak av elever som bor i randsonen 
mellom Harstad og Bergseng skolekretser. 
Rådmannens forslag til fremskynding av 
byggeprosjektet ny Harstad skole samt 
etablering av riggløsning i 2016 vil sikre 
kapasiteten i området Harstad Bergseng.
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2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

1. klasse 59 56 53 48 35 45

2. klasse 41 59 56 53 48 35

3. klasse 46 41 59 56 53 48

4. klasse 40 46 41 59 56 53

5. klasse 38 40 46 41 59 56

6. klasse 43 38 40 46 41 59

7. klasse 41 43 38 40 46 41

Totalt 308 323 333 343 338 337



Ungdomstrinnet

Stangnes 8 -13

Ved etableringen av Stangnes 8 – 13 ble det besluttet et maksimalt elevtall ved skolen. Til sammen 
skal ikke elevgruppen ved skolen være større enn 60 elever med 20 elever på hvert trinn. 
Skoleåret 15/16 er det 58 elever ved skolen. 
Det vurderes ikke behov for å iverksette egne tiltak. 

Seljestad ungdomsskole
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

8. klasse 96 97 102 114 93 117

9. klasse 110 96 97 102 114 93

10. klasse 115 110 96 97 102 114

Totalt 321 303 295 313 309 324

Elevtallet ved Seljestad ungdomsskole vil holde seg relativt stabilt i planperioden. Seljestad 
ungdomsskole er mottaksskole og har innføringsgrupper for elever på 8. – 10. trinn. Antallet 
flyktninger som kommer til Harstad er bestemmende for størrelsen på mottaksgruppene.

Alle skolens 12 undervisningsrom er i bruk av klasser. Utbygging av 8 boenheter i Solveien vil ikke 
ha betydning for skolens kapasitet i planperioden. 

Tiltak: For å avlaste ungdomstrinnet ved Kila skole skyves opptaksgrensen mot Kila skole slik at 
elever med adresse i Breivikhaugen, Kolmilhågen, Los Holtes vei til Vangen, Vangen, Kirovskveien, 
deler av Hinnsteinveien og Tuvslettveien gis skoleplass på Seljestad ungdomsskole fra 16/17. 
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Hagebyen ungdomsskole

Elevtallet ved Hagebyen skole holder seg stabilt i planperioden. Skolens undervisningsareal er 
landskap med ulik romstørrelse og har kapasitet på mellom 16- 28 elever. Skolen kan romme 310 
elever ved fullt utnyttet fysisk kapasitet. 11 av skolens 13 klasserom er i bruk til undervisning. Ved 

innføring av bærbar PC til elevene vil ytterligere to undervisningsrom frigjøres.
På nordsiden antas Trondenes boligpark med 45 leiligheter å være ferdigstilt innen 2020. 
Utbygging av andre sentrumsnære områder i kommunen med større leilighetskompleks har vist at 
eldre innbyggere fra nærområdet ofte flytter fra eneboliger og inn i mindre leiligheter. 
Forutsatt at det flytter barnefamilier inn til området og at det blir et generasjonsskifte i 
eksisterende eneboliger, vil det kunne få konsekvenser for barnetrinnet ved Harstad skole og 
ungdomstrinnet ved Hagebyen ungdomsskole. 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

8. klasse 76 81 81 78 78 76

9. klasse 66 76 81 81 78 78

10. klasse 97 66 76 81 81 78

Totalt 239 223 238 240 237 232



Øyriket

Elevtallet ved Lundenes oppvekstsenter og Bjarkøy oppvekstsenter reduseres sterkt i planperioden
og mest på Bjarkøy. Fra høsten 2017 vil den nye øyforbindelsen mellom Bjarkøy og Grytøy stå 
ferdig. Rådmannen vil i løpet av 2016 fremme sak om framtidig skolestruktur i øyriket. 
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Bjarkøya 1-10

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

1. klasse 5 1 2 2 1 2

2. klasse 3 5 1 2 2 1

3. klasse 3 3 5 1 2 2

4. klasse 4 3 3 5 1 2

5. klasse 4 4 3 3 5 1

6. klasse 3 4 4 3 3 5

7. klasse 6 3 4 4 3 3

8. klasse 4 6 3 4 4 3

9. klasse 4 4 6 3 4 4

10. klasse 4 4 4 6 3 4

Totalt 40 37 35 33 28 27

Grytøya 1-10

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

1. klasse 5 1 6 1 4 1

2. klasse 2 5 1 6 1 4

3. klasse 3 2 5 1 6 1

4. klasse 4 3 2 5 1 6

5. klasse 8 4 3 2 5 1

6. klasse 4 8 4 3 2 5

7. klasse 4 4 8 4 3 2

8. klasse 5 4 4 8 4 3

9. klasse 3 5 4 4 8 4

10. klasse 10 3 5 4 4 8

Totalt 48 39 42 38 38 35

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Lundenes 48 39 42 38 38 35

Bjarkøy 40 37 35 33 28 27

Totalt 88 76 77 71 66 62
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Voksenopplæringen
Voksenopplæringen er samlokalisert med Kulturskolen, og leier i tillegg tre klasserom i Håkonsgate. 
Samlokaliseringa har fungert godt da undervisningen på Kulturskolen er på kvelden, og 
Voksenopplæringen har undervisning på dagtid. 
Voksenopplæringen gir norskundervisning til flyktninger og innvandrere med rett og/ eller plikt til 
norsk og asylsøkere. I tillegg gis grunnskole for voksne over 16 år. Kommunen plikter å gi 
undervisning i henhold til introduksjonsloven og opplæringsloven. Den til enhver tid gjeldende
flyktningsituasjonen og behovet for utenlandsk arbeidskraft påvirker behovet for 
undervisningstilbud. Omfanget på undervisningstilbudet avhenger også av antall flyktninger som 
bosettes. De siste 10 år har det vært mellom 250 og 400 elever som har mottatt opplæringstilbud. 
Inneværende skoleår blir elevtallet ca. 400 elever. Alle signaler tyder på at dette vil være 
situasjonen fram mot 2020. 
For å håndtere et stabilt elevtall på 400 elever, har Harstad voksenopplæring for få og for små 
undervisningsrom. Elevtallet medfører også behov for funksjonelle datarom, og det er et større 
behov for arbeidsrom/ fellesrom for personalet. For å håndtere økt og mer stabilt etterspørsel må 
skolen planlegge på kort og lang sikt. Kortsiktig vil skolen ha behov for noen flere klasserom. I 
planperioden vil det bli behov for egnede klasserom med et bebudet stabilt elevtall på 400 elever.

Harstad Kulturskole
Kulturskolen gir et bredt tilbud til ca. 700 elever i Harstad. Skolen er lokalisert i et sambruk med 
Voksenopplæringa. Skolen gir uttrykk for at det er behov for flere undervisningsrom, og at 
manglende undervisningsrom og sambruket med Voksenopplæringen er en begrensning for skolens 
tilbud. Kulturskolens aktivitet gjennomføres på ettermiddag og kveldstid, en tid hvor nærskolen ikke 
har undervisning. Ved å utnytte ubrukt kapasitet på nærskolen kan arealbehovet til Kulturskolen 
dekkes. 

Nedlagte skolebygg – Ervik skole
I Kommunestyret 26.01.12 sak 12/ 01 ble Ervik skole nedlagt. Skolebygget er i dag i bruk av 
Bygdestua barnehage og Ervik barnehage. Kommunen har leieavtale med Bygdestua barnehage ut 
2016. Til sammen 72 barn har et barnehagetilbud i bygget. Ervik fritidsklubb bruker gymsalen. To 
klasserom i bygningen er ikke i bruk. 

Fysisk kapasitet ved Bergseng skole kan frigjøres tidligst fra skoleåret 17/18 når leieavtalen mellom 
kommunen og Bygdestua barnehage går ut. Dersom leieavtalen med Bygdestua ikke forlenges kan 
driften ved Ervik barnehage flyttes til bygningens 1. etg. Da vil 2. etg. med 4 klasserom, sløydsal og 
mat/helse - rom frigjøres til andre formål. Se vurderingene knyttet til Bergseng skole tidligere i 
saken.

Fremtidig utbygging i kommunen - innvirkning på 
elevtallet 
Boligbygging antas å ha betydning for skolekapasiteten ved nærliggende skole. Det er en generell 
tendens i samfunnet at nyetablerte områder har større andel barnehagebarn og barn i 
grunnskolealder, enn eldre etablerte boområder. Fig. 4 viser oversikt over framtidig boligbygging i 
bynære strøk. Det planlegges totalt ca. 1 100 boenheter fra området Øvre Ruggevik i sør til 
Mustaparta II i nord. Tidspunkt for bygging, ferdigstilling og salg av det enkelte byggeprosjekt er 
beheftet med stor grad av usikkerhet. Områdene under utbygging som antas å stå ferdig innen 2020 
er Øvre Ruggevik med 27 boenheter, Solveien med 8 boenheter, Trondenes boligpark med 45 
boenheter og Mustaparta I med 15 boenheter. Kila, Kanebogen, Seljestad u., Harstad og Hagebyen 
skoler vil kunne merke utbyggingen. Det er imidlertid viktig å påpeke at et antall på 27 boenheter i 
Øvre Ruggevik i planperioden ikke er et høyt antall, og utbyggingen og utbygging av dette området i 
planperioden ikke vil kunne vurderes til å ha betydning for kapasitetsgrensene ved Kila barneskole. 
Utbyggingen i Solveien vil ikke være av et omfang med betydning for Kanebogen skole eller 
Seljestad ungdomsskole mot 2020. Lavblokkleilighetene i Trondenes boligpark etableres i 
eksisterende boligområde. Erfaring fra andre områder i kommunen med nye leilighetsblokker er at 
det blir et generasjonsskifte. Yngre barnefamilier som overtar boliger etter eldre befolkning som har 
flyttet i leilighetskompleks, eller fortetting i den eksisterende boligmassen representerer usikkerhet 



for beregning av skolekapasitet. Det volum som antas utbygd vil sannsynligvis ikke ha større 
betydning for planperioden. Det samme gjelder for utbygging av boligfeltet Mustaparta 1,der det 
estimeres en utbygging av 15 boenheter. (Se også vedlagt kart som viser planlagte reguleringer og 
skolebygg).

Fig. 4 Pågående og nye reguleringsplaner i bynære strøk. Områder merket med mørkegrønt antas ferdigstilt 
innen 2020.

Navn
Totalt antall
boenheter

Enebolig-
tomter

Ca 
antall
leiligh
eter

Status

Vurdert 
ferdigstill
ing innen 

2020

1 Øvre Ruggevik 76 + evt. 
leiligheter

Under utbygging 27

2 Breivikhaugen 137 + evt. 
leiligheter

87 Ca 50 RP ferdig vedtatt. Er 
byggeklar

3 Statoil Medkila 183 Under planlegging

4 Morildveien 20-25 Under planlegging

5 B3/B4 Sør 205 + evt. 
leiligheter

115 Ca 90 Under planlegging

6 B3/B4 Nord 80 + evt. 
leiligheter

50 Ca 30 Under planlegging

7 Brovingen 8-10 Under planlegging

8 Solveien 8 + evt. 
leiligheter

8 Under utbygging 8

9 Skilleveien 8 Under planlegging

1
0

Møbelringen 20 20 Under planlegging

1
1

Grønnebakkan 10-20 Under planlegging

1
2

Dalselva 10 RP ferdig vedtatt. Er 
byggeklar

1
3

Rådyrveien 8 Under planlegging

1
4

Høghaugen 9 + evt.
leiligheter

9 RP ferdig vedtatt. Er 
byggeklar

1
5

Krokveien 10 Under planlegging

1
6

Torgveien –
Storgata

10 10 Under planlegging

1
7

UNN –
Søsterstien

30-40 Under planlegging

1
8

Harstadåsen 
Panorama

36 
(prospektannon
se)
(Reg. plan 
hjemler 57)

36 RP ferdig vedtatt. Er 
byggeklar

1
9

Holstneset 125 125 Under planlegging

2
0

Trondenes 
Boligpark

45 45 Under utbygging 45

2
1

Mustaparta I 27 + evt. 
leiligheter

27 Under utbygging 15

2
2

Mustaparta II 44 + evt. 
leiligheter

44 Under planlegging

Bygningsmessig tilstand
Bygg- og eiendomstjenesten gjennomførte i 2013 en forenklet byggeteknisk tilstandsvurdering av 
skolebyggene i kommunen. Rapporten er vedlagt. Tilstandsbarometeret for 2013 estimerer et 
teknisk oppgraderingsbehov på grunnskole på 110 mil over 0 – 5 år, og 190 mil over 6 – 10 
årsperiode. 

Vurdering 
I forhold til prognoser for elevtallsutvikling og planlagte utbyggingsområder fram til 2020 vil dagens 
samlede kapasitet på skolene dekke kommunens kapasitetsbehov i planperioden. Elevtallsveksten i 
opptaksområdene rundt Sørvik, Kanebogen, Seljestad barneskole, Stangnes 8 – 13 og Hagebyen vil 
ikke kreve tiltak for å håndtere elevtallsutviklingen. I forhold til Øyriket vil Rådmannen i løpet av 
2016 fremme sak om framtidig skolestruktur i øyriket.



For å sikre elevtallsveksten i noen områder av kommunen og utnytte ledig kapasitet på nåværende 
skoler er det behov for å justere opptakstaksområdet i aksen mellom Kila skole, Medkila skole og 
Seljestad ungdomsskole. Det er også behov for å justere opptaket mellom Harstad skole og 
Bergseng skole slik at opptaksgrensen skyves mot Bergseng skole. Rådmannen foreslår i VHP at 
byggeprosjektet Ny Harstad skole fremskyndes slik at ferdigstillelse blir skoleåret 2018/19. 
Etablering av riggløsning i 2016 skal ivareta behovet for nødvendig elev og klassekapasitet både i 
Harstad og Bergseng opptaksområde. 

Nødvendige tiltak for justering av skolekapasiteten vurderes konkret slik:

1. For å sikre tilstrekkelig kapasitet til å møte elevtallsutviklingen fram mot 2020 justeres 
opptaksgrensen mellom Kila skole og Seljestad ungdomsskole gjeldende fra skoleåret 2016/17.
Avgangselevene på Medkila skole gis skoleplass på Seljestad ungdomsskole. Opptaksgrensen 
mot Kila skole justeres slik at elever med adresse i Breivikhaugen, Kolmilhågen, Los Holtes vei til 
Vangen, Vangen, Kirovskveien, deler av Hinnsteinveien og Tuvslettveien gis skoleplass på 
Seljestad ungdomsskole fra 16/17.  Alle 1. klasse elever med samme adresse gis skoleplass på 
Medkila skole.

2. Opptaksgrensen mellom Bergseng og Harstad skole ses i sammenheng.På bakgrunn av 

elevtallsutviklingen foreslår Rådmannen en årlig vurdering av opptaksområdet til Bergseng skole. 

På bakgrunn av elevtallsutviklingen vurderes opptaksområdet mellom Harstad og Bergseng skole 

årlig ved behov. Dette kan komme til å berøre opptak av elever som bor i randsonen mellom 

Harstad og Bergseng skolekretser. Rådmannens forslag til fremskynding av byggeprosjektet ny 

Harstad skole samt etablering av riggløsning i 2016 vil sikre kapasiteten i området Harstad 

Bergseng.

Det antas at det i planperioden vil ferdigstilles utbygging i Øvre Ruggevik, Solveien, Trondenes
boligpark og Mustaparta I. Størrelsen på disse utbyggingene er av så lite volum at det er 
usannsynlig at det vil gi konsekvenser for kapasiteten ved nærskolene til disse områdene. 

Byggeteknisk tilstandsrapport fra 2013 viser at skolene i Harstad i stor grad er i en akseptabel 
stand. Dette betyr at det ikke må prioriteres for omfattende løft når det gjelder vedlikehold.

Rådmannen ser ut fra ovennevnte vurdering at kapasitetsutfordringer i planperioden mot år 2020 
kan løses innen dagens skolekapasitet. Det vil derfor ikke være behov for å ta i bruk nedlagte 
skolebygg. 

Rådmannen vil nå kvalitetsikre saken ved å sende den på høring til skolenes organer for 
brukermedvirkning.
Etter høringen vil rådmannen vurdere tilbakemeldinger og lage sak til utvalg for oppvekst og kultur 
samt kommunestyret. 

Rådmann Stabssjef
Hugo Thode Hansen Roald Andersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.


