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VIRKSOMHETSPLAN 2017-2020 

 

 

Behandling  Formannskapet - 22.11.2016: 

 

Leder økonomiutvalget orienterte fra økonomiutvalgets behandling 22/11-16 hvor følgende 

5 tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt som innstilling til formannskapet. 

 

 

31 Godtgjørelsen for leder av eldrerådet, ungdomsrådet og råd for 

funksjonshemmede justeres opp fra 1,40% til 3,5% av ordføreres 

godtgjørelse. 

 

32 Godtgjørelsen til nestlederne i ovennevnte råd justeres opp fra 0,75% til 1% 

av ordførers godtgjørelse. 

 

33 Leder av eldrerådet, ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede, eller dens 

stedfortreder, skal motta ordinær møtegodtgjørelse ved deltagelse på møter 

i kommunestyret eller i hovedutvalgene. 

34 Kommunestyret ønsker at planleggingen av byggetrinn II på Bergseng skal 

utføres med sikte på bygging i løpet av neste økonomiplanperiode.   

35 Økonomiutvalgets anerkjenner kapasitetsutfordringene på Bergseng skole, 

og ber rådmannen utrede en midlertidig løsning til byggetrinn II står ferdig, 

f.eks. brakkerigg eller midlertidig gjenåpning av Ervik skole. Kommunestyret 

tar stilling til valg av løsning basert på kapasitetsutfordringene, hensynet til 

elevene og hensynet til økonomi i februarmøtet. 

 

Johnny Kristiansen (SV) fremmet flg. forslag: 

 

1. 15 nye pedagogiske stillinger fra 2015 og ytterliggere 15 nye fra 2019. 



 

 

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

 
2017   2018     2019     2020          

3.750.000      8.250.000    12.000.000 16.500.000 

15 stillinger   15 stillinger   30 stillinger  30 stillinger 

                    

2.000.000     2.000.000     2.000.000  2.000.000 

 

Sykefraværsprosjekt/forsøk med økt bemanning på enhet innen eldreomsorgen. 

 

Inndekning: 

Redusere budsjettert netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond. 

Økning i eiendomsskatten. Inntektsmålet heves til 85 millioner. 

Reduksjon i politiske godtgjøringer: 0,5 millioner. 

 
SV v/Johnny Kristiansen fremmet følgende forslag: 

 
4B «Eiendomsskatten skal skrives ut i 2017 med følgende skattesats: 

 I Bolig   3,2 o/oo 

 II Næring 6    o/oo 

 
Inntekstmålet heves til 90 millioner. 

 

SV v/Johnny Kristiansen fremmet følgende forslag: 

 

 Alternativ til 34/35 

«Kommunestyret ber rådmannen utrede ei sak med alternativer,- byggetrinn II på 

Bergseng skole eller gjenåpning av Ervik skole. 

 Kommunestyret får ei egen sak om dette første halvår 2017.» 

 

V v/Maria Serafia Fjellstad og AP v/Marianne Bremnes fremmet følgende forslag: 

 

«Harstad kommunestyre bevilger kr 50 000,- til 100 års jubileum for Samefolkets 

dag. 

 

V v/Maria Serafia Fjellstad fremmet følgende forslag: 

Verbalpunkt, forslag til nye punkt: 

 

1 Kommunestyret ønsker økt bruk av Familieråd i Barnevernet, i tråd med både St. 

Meld 17 (2015-2016) og NOU 2016:16, og ber seg fremlagt sak om rutiner for mer 

systematisk bruk av denne metoden til Utvalg for helse- og omsorg. 

 

2 Kommunestyret vil gjennom 2017 sette fokus på velferdsteknologi gjennom 

planlagt prosjektstilling tilknyttet helse- og omsorg, og også tildele midler tilknyttet 

dette. I gjennomgangen bes det om at også eventuelle teknologiske hjelpemidler 

for skoleelever vurderes, herunder muligheter for deltakelse i undervisning 

hjemmefra. 

 

 

Frp. v/Kristian Eilertsen fremmet følgende forslag: 

 

1 Harstad kommunestyre bevilger kr 550 000,- til innkjøp av 6 stk. «Motiview» til 

kommunens sykehjem. Tiltaket finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. 

 

2 Harstad kommunestyre bevilger kr 330 000,- til drift av disse. Finansieres av 

redusert mindreforbruk. 

 

 

Avstemming: 



 

 

SV’s forslag pkt. 1 og 2 ble forkastet med 8 mot 1 stemme. 

SV’s forslag pkt. 4B ble forkastet med 8 mot 1 stemme. 

V og AP sitt forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. (2 Frp.) 

Frp. v/ K. Eilertsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt oversendes rådmannen. 

Venstre sitt forslag (verbalpunkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Økonomiutvalgets innstilling  

Pkt.1-3 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.  (2 Frp.) 

Pkt. 4 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. (2 Frp.) 

Pkt. 5-22 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 23 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (2 Frp.) 

Pkt. 24-33 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 34-35 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for SV sitt forslag. 

 

Følgende forslag følger saken uten realitetsbehandling: 

 

Harstad FrP fremmer med dette alternativt forslag til budsjett 2017 og virksomhetsplan 

2017-2020. 

 

KOMMUNEN I SAMFUNNET 

Harstad FrP vil understreke at kommunen er til for innbyggerne og ikke motsatt. Kommunen 

skal være en serviceinstitusjon for innbyggerne, og topp service skal være en selvfølge.  

 

Politikk et spørsmål om å prioritere. Det vil si rangere de forskjellige oppgavene innenfor 

forsvarlige økonomiske rammer. Det erkjennes at det offentlige har ansvaret for at mange av 

oppgavene blir løst på en tilfredsstillende måte, som for eksempel å sørge for et 

funksjonsdyktig skole- og helsevesen, utbygging av infrastruktur. Med dette menes at det 

offentlige har hovedansvaret for at forholdene blir lagt til rette for at disse oppgavene kan løses 

på en tilfredsstillende måte. Samtidig må man forsøke å få mest mulig ut av hver enkelt krone 

som skattebetalerne har betalt inn for å få et godt tjenestetilbud tilbake. 

 

Harstad FrP skylder å gjøre oppmerksom på at vi er kjent med det prinsippet om å budsjettere 

på rammeområdene. Det er derfor også slik at med vårt forslag vil rådmannen fremdeles stå 

fritt til å innrette de vedtatte kutt slik han måtte finne best. De spesifikke tall må anses som 

rådgivende og veiledende. Med dette som grunnlag har Harstad FrP utformet budsjett og 

virksomhetsplan. 

 

Harstad kommune har en anstrengt økonomi og en høy lånegjeld. Balansen mellom inntekter 

og utgifter er hårfin, og små endringer vil kunne lage ubalanse og underskudd. Flere sektorer i 

de kommunale ansvarsområdene har over flere år vært skadelidende.  

 

Fremskrittspartiet er prinsipielt mot usosial skattelegging av landets befolkning, og en økning i 

eiendomsskatt er da helt uaktuelt. En kommune skylder sine innbyggere å forvalte vårer felles 

ressurser på en slik måte at vi får mest og best mulig igjen for hver eneste kroner som brukes. 

Vi synliggjør en slik ny tenkemåte i Harstad kommune gjennom på flere områder å benytte 

«beste praksis», dvs. en endring i strukturene innen renhold, drift og vedlikehold, samt 

hjemmetjenestene i første omgang. En analyse gjort av NHO viser betydelige 

innsparingspotensial på disse områdene, samtidig som en slik endring ikke vil få betydning for 

tjenesteleveransene til kommunens innbyggere i stor grad. 

Analysen kan leses på følgende link: 

http://www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Kommuneanalyser/2016/1903%20Harstad.pdf  

 

Kommunen har en finansiell reserve som hittil bare har blitt hentet ut i liten grad: Muligheten 

til å effektivisere virksomheten. Denne muligheten ligger ikke i hovedsak i at de kommunalt 

ansatte skal jobbe mer, hardere eller oftere. Tvert imot, kommunens store uutnyttede potensial 

http://www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Kommuneanalyser/2016/1903%20Harstad.pdf


 

 

ligger i å prioritere oppgaver og benytte seg av private aktører som et supplement til det 

offentlige for å redusere de løpende kostnadene. Det som er karakteristisk for de aller fleste 

norske kommuner er at de ikke undersøker i markedet hvem som kan gi det beste tilbudet når 

de skal kjøpe varer og tjenester. 

 

Kommunens eiendomsmasse har over år vært brukt som salderingspost. Dersom vi ser bort fra 

de aller nyeste bygningene, så preges de øvrige av en nesten total mangel på vedlikehold. 

Derfor ønsker Harstad FrP å organisere disse i et eget eiendomsselskap som skissert i eget 

punkt i vårt forslag. Dette vil medføre et forsvarlig vedlikehold, og en synliggjøring av hvilke 

arealer kommunen faktisk har behov for. Resterende arealer kan selges og føre til reduserte 

driftsutgifter, samtidig som næringsdrivende og private får mulighet til å kjøpe arealer og bygg. 

Avhending av formålsbygg vil kunne bety en langt mer vesentlig kostnadsreduksjon enn 

foreslått gjennom nedbetaling av eksisterende gjeld. 

  

Kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. Kultur er ikke et spesifikt 

mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger 

høy egenverdi. Kulturen skal være fri for politisk styring, og være basert på frivillighet og 

personlig engasjement. 

 

Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. Kulturens marked må 

åpnes, der folk selv kan bruke sine penger på de kulturgoder de ønsker å benytte seg av eller 

støtte opp om. Dette vil i større grad enn offentlig styrt kultur sikre at midler tilflyter kulturlivet 

og dets aktører. Byens kulturliv har i løpet av de siste tiår blitt ekstremt avhengig av tilføringer 

fra kommunen. For å bygge et sterkt og uavhengig kulturliv ønsker vi over tid å trappe ned 

kommunens tilskudd, slik at de selv i samarbeid med befolkningen og næringslivet kan forme 

sitt innhold. 

 

På samme måte ønsker vi å gjøre kulturskolen økonomisk selvfinansierende og uavhengig fra 

den kommunale virksomheten. Vi tror at befolkningen og næringslivet vil finne en bedre måte 

å organisere driften på, og at en slik drift vil være mer i tråd med tilskudd til andre fritidstilbud. 

 

Harstad FrP ønsker å satse sterkere på den kulturen som kommer de store gruppene til gode, 

slik som idrett og frivillighet. Imidlertid ser vi at man først må få kontroll over eksisterende 

virksomhet gjennom et nedtrekk innen sektoren, men ser også at enkelte tilskudd er låst opp 

mot størrelsen på fylkeskommunale og statlige midler. Vi vil derfor be om en gjennomgang av 

kriteriene for disse tilskuddene, og en ny gjennomgang av inngåtte avtaler.  
 
Fremskrittspartiet er som kjent en stor tilhenger av lokaldemokratiet og lokalt selvstyre. Vi er 

imidlertid ikke noen stor tilhenger av indirekte maktsentralisering, slik man kan se gjennom 

ulike samarbeidsformer mellom kommunene, eksempelvis som regionrådet. Fremskrittspartiet 

mener at denne typen konstellasjoner er med på å forringe det direkte folkevalgte styret, og 

synliggjør vårt syn gjennom nedtrekk i ressursene til dette arbeidet. 

 

Harstad kommune har en god fremtid dersom kommunen klarer å få kontroll på sine utgifter og 

inntekter. Dette må man i årene fremover fokusere på ved å si ja i stedet for nei når 

næringsdrivende og private har gode utviklingsideer. I stedet for at kommunen går inn og 

skattlegger bedrifter og private med f.eks. eiendomsskatt, skal kommunen fjerne slikt for å 

gjøre kommunen attraktiv for næringsutvikling. Kommunen må søke å legge forholdene til 

rette gjennom tilgang på arealer, mindre kommunalt byråkrati og i større grad slippe 

næringslivet til på arenaer som tradisjonelt har vært kommunens. Dette gjelder blant annet på 

kulturarenaen. Dersom vi virkelig ønsker et fritt og uavhengig kulturliv må vi la dette styre seg 

selv, ikke være det ytterste leddet på kommunens fingre.  



 

 

 

Innvandring og bosetting har vært et debattert område i mange kommuner, også Harstad. I flere 

år har Harstad kommune har i flere år hatt et høyt bosettingstempo. Enkelte år har kommunen 

bosatt over 100 flyktninger. Dette har utvilsomt kostnader for kommunen. Vi ser også at 

kommunens sosiale utgifter har økt dramatisk i takt med bosettingen. Harstad FrP mener at det 

er nødvendig å kraftig redusere bosettingen med tanke på kommunens økonomiske situasjon og 

for å styrke integreringen. Harstad opplever også et sterkt press i boligmarked med høye priser 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Økonomiutvalgets innstilling til budsjett for 2017 og virksomhetsplan 2017-2020 vedtas med 

endringer i henhold til følgende tabell:  

 

 

Tiltaksbeskrivelse    Konsekvens tiltak drift (1000 kr) 

    2017 2018 2019 2020 

Politiske styringsorganer           

Nedlegge økonomiutvalget   -100 -100 -100 -100 

Redusere antall kommunestyrerepresentanter til 27      -70 

Kommunestyremøtene avholdes på ettermiddagstid   -100 -100 -100 -100 

Slå sammen utvalg for oppvekst og utvalg for helse og omsorg    -135 -135 -135 -135 

Redusere ordførers godtgjørelse til 100% av 

stortingsrepresentanters godtgjørelse 

  -55 -55 -55 -55 

Sum tiltak   -390 -390 -390 -460 

Barnehager           

Effektiviseringsmål, kostnader pr. inb. 0-5år (kr. 1000)   -842,5 -1685 -1685 -1685 

Utvidet rett til barnehageplass med to mnd. (Inntil 31.12)   4000 8000 8000 8000 

Ny avdeling i Løvåsen barnehage     1800 1800 

Familiens hus kuttes   -600 -1200 -1200 -1200 

Sum tiltak   2557,5 5115 6915 6915 

Skoler, SFO og voksenopplæring           

Effektiviseringsmål, kostnader pr. innbygger 6-9 år SFO (mot 

gj.snitt gr.13) 

  -1500 -3750 -3750 -4450 

Effektiviseringsmål, kostnader pr. innbygger skole (mot gj.snitt 

gr.13) 

  -5000 -10000 -12500 -15000 

Avvikling av PALS/PMTO   -1500 -3500 -3500 -3500 

Generell effektivisering av voksenopplæringen (mindre 

bosetting) 

  -250 -500 -500 -500 

Mer etter- og videreutdanning for lærere   1750 2500 3500 5000 

Styrking av tidlig innsats i skolen jf. statlig tilskudd   3200 3200 3200 3200 

Sum tiltak   -3300 -12050 -13550 -15250 

Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og 

kulturskole 

          

Kulturskolen, selvfinansiering av driften   -2000 -3000 -4000 -4000 

Reduksjon vennskapsbysamarbeid   -50 -50 -50 -50 

Redusert halleie for barn utover rådmannens forslag   1000 1000 1000 1000 

Sum tiltak   -1050 -2050 -3050 -3050 

Helse og omsorg           



 

 

Konkurranseutsetting, mat til hjemmeboende   -1000 -2000 -3000 -3000 

Tilpasning KOSTRA-gruppe 13 kommunehelsetjenesten   -3000 -3500 -5500 -7000 

Effektivisering av hjemmebaserte tjenester iht. beste praksis. 

Konkurranse. 

  -5000 -11400 -23000 -46000 

Fritt brukervalg   -1000 -2000 -2000 -2000 

Innsats demensomsorg   2000 2000 2000 2000 

Innkjøp av to stk. Motiview til hvert sykehjem   1430 330 330 330 

Prøveprosjekt med velferdsteknologi for barn og unge   500 500 500 500 

"Husmortjeneste" på sykehjem (Prøveprosjekt over fire år)   1000 2000 2000 2000 

Effektivisering av sykehjem iht. beste praksis. Økt bruk av 

konkurranse. 

  -5000 -7000 -17000 -34000 

Fire nye fysioterapeuthjemler   1700 1700 1700 1700 

Styrking av skolehelsetjenesten   600 1200 1200 1200 

Sum tiltak   -7770 -18170 -42770 -84270 

Barnevern           

Effektiviseringsmål, kostnader iht. gj.snitt i KOSTRA-gruppe 13   -2000 -3000 -5500 -8300 

Sum tiltak   -2000 -3000 -5500 -8300 

Sosial- og flyktningetjenesten        

Redusert stillingshjemmel som følge av redusert bosetting   -550 -550 -550 -550 

Reduksjon sosialbudsjett som følge av aktivitetsplikt   -3000 -3000 -3000 -3000 

Reduksjon kostnader sosialtjenesten iht. gj.snitt KOSTRA-gr. 13   -900 -900 -900 -900 

Sum tiltak   -4450 -4450 -4450 -4450 

Teknisk - Fysisk tilrettelegging og planlegging           

Tilpasning KOSTRA-gruppe 13 fysisk planlegging   -1000 -1500 -1900 -2200 

Oppgradering og vedlikehold gatelys   1500 5000 7000 2400 

Kutt - bil til oppmålingstjenesten   -42 -42 -42 -42 

Areal- og byggesak, ikke økt bemanning   -700 -700    

Sum tiltak   -242 2758 5058 158 

Eiendomsskatt           

Reduksjon eiendomsskatt - bolig  20000 30000 37500 45300 

Reduksjon eiendomsskatt - næring     30300 

Sum tiltak   20000 30000 37500 75600 

Samferdsel og parkering           

Styrking av veivedlikeholdet (utover rådmannens forslag)   10000 11000 20500 20000 

Heleid aksjeselskap parkering   -750 -1500 -1500 -1500 

Sum tiltak   9250 9500 19000 18500 

Tilskudd/kjøp av tjenester           

Bortfall tilskudd Visit Harstad AS (K)   -1220 -1220 -1220 -1220 

Nedtrapping driftstilskudd kulturhuset (inkl. kino/galleri) (T)   -1100 -2200 -2500 -2887 

Tilskudd trossamfunn (Avvikle avtale)   -300 -600 -900 -900 

Redusert kostnad v/Kulturhuset (inkl. kino/galleri) (T)   -150 -150 -150 -150 

Årbok Harstad (Tilskudd avvikles)   -16 -16 -16 -16 

Trondenesdagene (Tilskudd avvikles)   -29 -29 -29 -29 

Distriktsmuseet drift/gårdstun (IK-avtale avvikles)   -727,5 -1455 -1455 -1455 

Reduksjon kapitaltilskudd Grottebadet AS   -700 -700 -1400 -1400 

Støtteutvalget Harstad/Narvik lufthavn Evenes (Støtten avvikles)   -36 -36 -36 -36 

Landsdelsmusikerne (Avvikle avtale)    -754 -754 -754 



 

 

Kutt tilskudd til Havnepaviljongen   -75 -75 -75 -75 

Illionsfestivalen. (Støtten avvikles)    -111 -111 -111 

Idrettens storbyarbeid (Kommunes støtte kuttes)   -196 -392 -392 -392 

Multicultura (Støtten kuttes)   -29 -29 -29 -29 

Samefolkets dag (Støtten kuttes)   -30 -30 -30 -30 

Private ungdomsklubber (Reduksjon i budsjettramme)   -130 -230 -230 -230 

Harstadleksikonet (Tilskudd fjernes)   -10 -10 -10 -10 

Harstad skipsverfts historie (Tilskudd fjernes)   -25 -25 -25 -25 

Harstad kirkelige fellesråd – kirkegårder   400 400 400 400 

Sum tiltak   -4373,5 -7662 -8962 -9349 

Kommunal eiendomsdrift           

Effektivisering av renhold iht. beste praksis   -6000 -8000 -10000 -11000 

Effektivisering drift/vedlikehold av bygningsmasse iht. beste 

praksis 

  -6000 -8000 -10000 -13000 

Kommunalt eiendomsselskap samt tilpasning KOSTRA-gr. 13   -1000 -1500 -2000 -2300 

Salg av eiendomsmasse, red. avdrag/renter som flg. av 

nedbetaling av lån 

  -1500 -2000 -2000 -2500 

Redusert vedlikehold av formålsbygg som følge av avhending   -500 -1000 -1000 -1000 

Økt vedlikehold av kommunale bygg   500 1000 3000 6000 

Sum tiltak   -14500 -19500 -22000 -23800 

Administrasjon           

Reduksjon i stab/støttefunksjoner   -6500 -6500 -13000 -13000 

Ikke ny næringsrådgiver   -700 -700 -700 -700 

Økt kompetanse anbud   1000 1000 1000 1000 

Sum tiltak området   -6200 -6200 -12700 -12700 

Øvrige tiltak           

Utfordringsrett - økt bruk av konkurranse på innkjøp   -500 -1000 -1000 -1000 

Forprosjekt - Nytt sykehjem   250 250    

Renteinntekter fra disposisjonsfond    100 200 800 

Ekstraordinær nedbetaling av gjeld   2000 4200 4500 5000 

Øke antall kommunale lærlingeplasser   1250 2500 2500 2500 

Økning av den kommunale andelen av Vegpakke Harstad 

(lån 155 mill. kr.) 

   8300 8300 8300 

Gratis parkering i sentrum på lørdager, to timer.   1600 1600 1600 1600 

Utbygging av bredbånd i sørbygda   3400     

Sum tiltak   8000 15950 14500 15600 

Totalsum til avsetning disposisjonsfond   -4468 -10149 -30399 -44856 

 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til 

enhetsbudsjettering. 

3. Ved mindre investerings- og oppgraderingsprosjekt ved kommunale bygg skal disse behandles 

i forbindelse med tertialrapportene dersom de ikke kan avvente VHP.  

 

4. Alle endringer i tjenestetilbudet innen helse- og omsorg skal behandles av kommunestyret. 

Dette gjelder også strukturendringer. 

 



 

 

5. Kommunestyret ber om en gjennomgang av gjeldende rutiner for endringer i tjenestetilbudet 

til enkeltbrukere med sikte på en verdig behandling av brukere og pårørende. Frem til 

kommunestyrets gjennomgang skal brukere og pårørende ha rett til oppsettende virkning i 

eventuelle vedtak inntil klage er behandlet. 

 

6. Harstad kommunestyre vedtar at det ikke bosettes flyktninger i Harstad kommune i perioden 

2017-2020.  

 

7. Økonomiutvalget nedlegges. Rådmannen fremmer forslag til virksomhetsplan og 

tertialrapporter direkte til formannskapet. 

 

8. Harstad kommune oppretter heleid kommunalt aksjeselskap for å ivareta parkeringsordningen 

på en mest mulig effektiv måte. Eventuelt utbytte benyttes til oppgradering av parkeringsareal 

og nedbetaling av kommunens gjeld. 

 

9. Harstad kommune innfører fritt brukervalg i de hjemmebaserte tjenestene. 

 

10. Harstad kommunestyre ber rådmannen legge fram sak med full gjennomgang av 

selvfinansierende områder med sikte på å redusere kostnadene og sikre kvalitet. 

11. Harstad kommunestyre ber rådmannen om en full gjennomgang av alle velferdsgoder 

kommunen tilbyr sine ansatte. 

 

12. Etter modell fra andre kommuner opprettes en forenklet anbudspraksis der alle kommunens 

innkjøp av varer og tjenester legges ut, slik at ulike tilbydere kan levere inn anbud. Ved å 

innføre denne type anbudsrutiner også på kjøp som ikke omfattes av EØS-reglene, utnyttes 

potensialet som ligger i innkjøpsmarkedet. 

 

13. Harstad kommune innfører utfordringsrett på alle tjenesteområder for å synliggjøre hvilke 

områder og tjenester som kan være mulig å effektivisere. Dette gjelder også helse- og 

oppvekstsektoren, der man foreløpig ikke har sett potensialet for andre aktører på driftssiden. 

 

14. Nye barnehager i Harstad skal som hovedregel bygges og drives av private, og de kommunale 

barnehagene skal gradvis selges. Dette skal fortrinnsvis skje ved virksomhetsoverdragelse. 

15. Harstad kommune søker kunnskapsdepartementet om å gjennomføre et prøveprosjekt 

der sidemålsundervisningen gjøres valgfri i kommunens grunnskoler. 

 
16. Harstad kommunestyre ber rådmannen utarbeide sak som omhandler salg av kommunens 

eiendeler/aksjer med nedbetaling av gjeld som mål.  

 

17. Harstad kommunestyre vedtar tilsetting på åremål i alle lederstillinger. 

 



 

 

18. Harstad kommunestyre vedtar avvikling av Sama-anlegget med alle eiendeler for å benytte 

private leverandører. All inntekt ved salg benyttes til reduksjon av gjeldsbelastning. 

 

19. Harstad kommunestyre ber rådmannen satte i gang en prosess med sikte på 

konkurranseutsetting av oppmålingstjenesten og matrikkeltjenesten. 

Innstilling  Formannskapet - 22.11.2016: 
 

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. 

20 Harstad kommune ønsker ikke å terminere eller endre avtalen med Trygge 

barnehager. Løsningen ligger i rådmannens forslag som innebærer noe 

overkapasitet. Dette vil gi oss større voksentetthet og gjør at vi kommer 

nærmere målet om full reell barnehagedekning. 

 

21 Kommunestyret ønsker på sikt å fase ut Fauskevåg barnehage og bygge ny 

barnehage i Sørvik. Rådmannen bes om å starte arbeidet med et forprosjekt. 

 

22 Kommunestyret forutsetter at frigjorte ressurser som følge av 

effektiviseringstiltak i skolen rettes mot økt tidlig innsats. Herunder 

overgangen mellom småtrinnet og mellomtrinnet.  

 

23 Den merkantile ressursen i skolen må styrkes for å frigjøre ressurser til 

skoleledelse. Dette betyr kompetanseheving, omfordeling og utjevning av 

ressurser i fht. behov. For å starte dette arbeidet reduseres planlagt 



 

 

nedtrekk på skole med 2 årsverk. Kostnaden ved dette er kr. 500.000 i 2017 

og kr. 1.200.000 fra 2018 (helårsvirkning). 

 

24 Antall lærlinger økes med 10 lærlinger over en fireårsperiode. Rådmannen 

bes om å initiere en egen avtale med Troms fylkeskommune om dette, og 

fremme forslag til innarbeiding av kostandene og plan for innfasing når slik 

avtale foreligger.  

 

25 Helsesøstertjenesten styrkes med 1 årsverk. Kostnaden ved dette er kr. 

300.000 i 2017 og kr. 600.000 fra 2018 (helårsvirkning). 

 

26 De økte årlige driftsutgiftene (ved pkt 23, 24 og 25) finansieres ved å 

redusere budsjettert netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond. 

 

27 Kommunestyret øker søkbare midler til engangstiltak for barn og unge med 

kr. 1.000.000. Rådmannen bes om å utarbeide kriterier for fordeling av 

disse. 

 

28 Kommunestyret setter av en pott på kr. 790.000 til søkbare midler for 

aktivitetstiltak for eldre i sykehjem og boliger med heldøgnsomsorg. 

Rådmannen tildeler midlene etter søknad. 

 

29 Midlene til engangstiltak for barn og unge og aktivitetstiltak for eldre i 

sykehjem og boliger med heldøgnsomsorg (pkt 27 og 28) på til sammen kr. 

1.790.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

 

30 Kommunestyret vil i forbindelse med behandlingen av «Tiltaksplan for 

Harstad sentrum» vurdere investeringer og andre tiltak som øker sentrums 

attraktivitet og realisering av sentrumsplanen. «Tiltaksplanen for Harstad 

sentrum forutsettes lagt frem til politisk behandling så raskt som mulig, og 

senest innen utgangen av første kvartal 2017. Kommunestyret anser det 

som særlig viktig at torget gis en ny utforming sommeren 2017, jfr. egen 

bevilgning til dette. 

 

31 Godtgjørelsen for leder av eldrerådet, ungdomsrådet og råd for 

funksjonshemmede justeres opp fra 1,40% til 3,5% av ordføreres 

godtgjørelse. 

 

32 Godtgjørelsen til nestlederne i ovennevnte råd justeres opp fra 0,75% til 1% 

av ordførers godtgjørelse. 

 

33 Leder av eldrerådet, ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede, eller dens 

stedfortreder, skal motta ordinær møtegodtgjørelse ved deltagelse på møter 

i kommunestyret eller i hovedutvalgene. 

34 Kommunestyret ønsker at planleggingen av byggetrinn II på Bergseng skal 

utføres med sikte på bygging i løpet av neste økonomiplanperiode.   

35 Økonomiutvalgets anerkjenner kapasitetsutfordringene på Bergseng skole, 

og ber rådmannen utrede en midlertidig løsning til byggetrinn II står ferdig, 

f.eks. brakkerigg eller midlertidig gjenåpning av Ervik skole. Kommunestyret 

tar stilling til valg av løsning basert på kapasitetsutfordringene, hensynet til 

elevene og hensynet til økonomi i februarmøtet. 

36 Harstad kommunestyre bevilger kr 50 000,- til 100 års jubileum for 

Samefolkets dag. 



 

 

 

37 Kommunestyret ønsker økt bruk av Familieråd i Barnevernet, i tråd med 

både St. Meld 17 (2015-2016) og NOU 2016:16, og ber seg fremlagt sak om 

rutiner for mer systematisk bruk av denne metoden til Utvalg for helse- og 

omsorg. 

 

38 Kommunestyret vil gjennom 2017 sette fokus på velferdsteknologi gjennom 

planlagt prosjektstilling tilknyttet helse- og omsorg, og også tildele midler 

tilknyttet dette. I gjennomgangen bes det om at også eventuelle 

teknologiske hjelpemidler for skoleelever vurderes, herunder muligheter for 

deltakelse i undervisning hjemmefra. 

 

 

Følgende forslag oversendes rådmannen: 

1 Harstad kommunestyre bevilger kr 550 000,- til innkjøp av 6 stk. «Motiview» til 

kommunens sykehjem. Tiltaket finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. 

 

2 Harstad kommunestyre bevilger kr 330 000,- til drift av disse. Finansieres av 

redusert mindreforbruk. 

 

 


