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VHP 2018-2021 

 

 

Innstilling  Formannskapet - 21.11.2017: 
1   Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2018 vedtas med: 

Driftsbudsjett 

Totale inntekter   kr. 2 158 446 413,- 

Totale utgifter   kr. 2 158 446 413,- 

 

Investeringsbudsjett 

Inntekter    kr. - 87 094 000,- 

Totalt investeringsbudsjett  kr. 380 099 000,- 

Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr.   54 600 000,- 

Forskutteringer/EK innskudd kr.     1 970 000,- 

Sum finansieringsbehov        kr. 349 575 000,- 

 

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. 

tjenesteområde 

 

2   Harstad kommunes økonomiplan 2018-2021 vedtas med tiltak/saldering iht pkt 2.1.8. 

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

4   Eiendomsskatt utskrives for 2018 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 2018 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 2018, 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 2018 vedtas som følger: 
Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr.  185 000 000,- 

Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil kr.    50 000 000,- 

 

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, opprettes nytt oppvekstsenter fra  

     Høsten 2019. 

10 Harstad kommunestyre vedtar ny barnehagestruktur i planperioden i hht tabell i 

VHP under kapittel Barnehage. 

11 Harstad kommunestyre avslår søknader fra private barnehager om driftstilskudd for 

etablering av nye private barnehageplasser. 

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

13 Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i 

samsvar med vedtatte budsjett. 

14 Rådmannen gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at  

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

avklart. 

15 Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske tiltak  

     mellom enhetene. 

16 Kjøp av boliger/leiligheter forutsettes finansiert med inntekter fra salg av 

eiendommer eller finansiert av ubundet investeringsfond. Rådmannen gis fullmakt 

til å disponere  inntekter fra salg av eiendommer til formålet innenfor en ramme på 

25 mill kroner årlig og bes komme tilbake til kommunestyret hvis finansiering av 

ubundet investeringsfond blir nødvendig. 

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

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

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

som vedtas i statsbudsjettet. 

 

19 Det avsettes kroner 10 500 000 fra disposisjonsfondet til asfaltering av veier i hht. 

Framlagt  liste. Det bes om at Grøtsundveien på Grøtavær legges til listen over 

reasfaltering. Asfalteringen utføres i 2018.  Listen kommer i tillegg til reasfaltering 

som gjøres over det ordinære driftsbudsjettet  

 

20 Kroner 9 000 000 av investeringsfondet øremerkes til oppgradering av sentrum 

herunder oppgradering av Ottar Håløygs plass. Man skal ta særlig hensyn til 

opparbeiding av nye lekeplasser slik BUK samt fellesmøte for helse og omsorg og 

oppvekst og kultur har bedt om. Det fremlegges egne saker for kommunestyret for 

å ta endelig stilling til aktuelle investeringer. 

 

21 Det utarbeides helhetlig plan for oppgradering, og avsettes inntil kroner 250 000 for 

opparbeidelse av tuftepark i folkeparken. Dette finansieres av disposisjonsfondet. 

 

22  Kommunen avgir anvist tomt i Dypingen til bygging av Turbo-hytta( DNT- 

turisthytte for barn). 
 



 

 

23  Kommunestyret ber Rådmannen igangsette prosess for å oppnå 

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen allerede i 2018, med mål om endelig 

sertifisering i 2022. 

 

24  Det avsettes kroner 1 000 000 i engangsbeløp  av disposisjonsfondet til Harstad 

kirkelige fellesråd for å ta igjen vedlikeholdsetterslep.  

 

25  Det avsettes midler til en 20% stilling som aktivitetsleder på Lundenes helsesenter, 

innenfor eksisterende budsjettramme. 

 

26  Dersom det kommer ekstra midler til tidlig innsats i budsjettforhandlingene, utover 

det som regjeringen har foreslått, innarbeides slik økning i driftsbudsjettet.  
 

27  Kommunestyret ber om at man ved oppgradering av kommunale utleieboliger også 

etablerer komfyrvakt for bedre brannsikkerhet. 

 

28  Kommunestyret forutsetter at stillingens som kreftkoordinator i 100% videreføres. 

 

29 investeringsprosjektet (forprosjektet) ny Sletta barnehage tas ut av VHP. Dette 

utredes og behandles som egen sak i Utvalg for oppvekst og kultur og i 

Kommunestyret. I utredningen belyses både behov for økning av barnehageplasser, 

og beliggenhet sett i forhold til sentrum/nordsiden. Saken forventes behandlet slik 

at ei eventuell investering kan legges inn ifm behandlingen av 1. tertial 2018. 

 

 

30 Under pkt. 4.5.1. Næring og samfunnsutvikling beskrives kommunens fokus på bl.a 

mål, utfordringer og ringvirkninger for en del næringer. Her savnes også fokus på 

landbruksnæringen og kulturnæringen. 

 Disse må få sin plass i framtidige VHP. Dette med sikte på signaler til næringslivet 

og arbeidet med å utvikle kulturplaner og plan for primærnæringer. 

 

 

31 Kommunestyret ber rådmannen legge frem for kommunestyret en 

bærekraftanalyse for en tiårs perioide som viser allerede vedtatte investeringstiltak 

og foreslåtte tiltak i VHP 2018-2021. 

 

32 Klimaregnskap og klimabudsjett skal være fremlagt gjennom VHP 2019.2022. 

 

33 Kommunestyret ber rådmannen innarbeid kostnader i VHP 2018.2021 for frie WiFi-

punkter i Harstad sentrum. 

 

34 Harstad kommune ved rådmannen søker i forbindelse med å etablere skøytebane, 

skatepark og lekeapparater e.l Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank for midler til 

dette. 

 

35 Ved planlegging og bygging av lekeplasser i kommunen skal kommunen ha et fokus 

på barrierefrie lekeplasser for å hensynta funksjonshemmede barn og voksne. 

 

36 Prosjekt «Lokaler for fritidstilbud barn og unge i gamle Harstad skole» ses i 

sammenheng (og startes ikke opp før etter beh.) med sak og helhetlig 

gjennomgang av fritidstilbud for barn og unge. 

 

 

 


