Spørsmål fra Frp i forbindelse med budsjett og VHP:

1. Hvor mye vil det koste å ha en stedlig vaktmester på alle skolene i Harstad? Alternativt: Én
vaktmester per andre skole?
Svar: 1 vaktmester på hver skole utgjør 5,7 mill. pr år. (11 skoler). Da er det ikke tatt
med kostnader for utførelse av arbeid eller fratrukket tid som i dag brukes på
skolene.
2. Hvor mye vil det koste å øke startbonusen for barnehagelærere til kr. 50.000,-? Er det
mulig å øremerke denne til nedbetaling av studielån, eller at det avtalefestes til
nedbetaling av studielån?
Svar: En økning i startbonus for barnehagelærere vil medføre en økning i
kostnadsramme på kr 684 000,- for neste år.
Arbeidsgiver kan ikke øremerke denne til nedbetaling av studielån.
Arbeidsgiver kan utbetale startbonus etter endt prøvetid og med bindingstid.
3. Er det mulig å få til en ordning med felles venteliste for fysioterapeuter med hjemler fra
kommunen? Og dersom det er mulig, hva vil dette eventuelt koste?
Svar: Felles venteliste ble vurdert i 2017 og fremmet i sak til utvalg for helse og
omsorg 24.1 2018 sak 18/2 om status for fysioterapitjenesten. Se vedlegg.
4. Hvor mye vil det koste kommunen å endre tjenestebeskrivelsen for omsorgslønn, slik at
hver andre arbeidet time gir én time omsorgslønn?
Svar: Det ligger i tjenestebeskrivelse ikke angitt hvor mange timer en får utbetalt for
antall omsorgstimer en gir. I tjenestebeskrivelsen heter det;
Kriterier/vilkår:
Omsorgsstønad er ikke en pliktmessig ytelse og dette åpner for bruk av skjønn ved
tildeling.
Omfanget og utmålingen av omsorgsstønad
"Et av formålene med omsorgslønnsordningen er å gi en godtgjøring til de som
utfører pleie og omsorgsarbeid for pårørende og å legge til rette for at slikt privat
omsorgsarbeid skal kunne fortsette. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de
som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for kvar time de arbeider." (Rundskriv –
Sos. Dep. I-42/98)
Utgangspunktet for beregningen av timelønnen er hvor mange timer
omsorgsstønadsmottaker utfører "særlig tyngende omsorgsarbeid". For personer
som ikke har omsorgsplikt vil dette være omsorgsarbeid som overstiger det som det
er rimelig å forvente, mens det for foreldre til funksjonshemmede, mindreårige barn
vil være omsorgsarbeid som klart overstiger vanlige omsorgspliktoppgaver.
Dersom det mottas hjelpestønad fra folketrygden til tilsyn og pleie, skal dette ses i
sammenheng med omsorgsstønad, da hjelpestønad og omsorgsstønad gis for samme
formål. Dersom det ikke er søkt om hjelpestønad til tilsyn og pleie, og slik stønad
synes aktuell, vil det bli stilt som vilkår at det fremmes søknad om dette, og
hjelpestønaden skal benyttes først. Øvrige økonomiske forhold har ikke betydning
for vurderingen av omsorgsstønad.
Kostnad for hver andre arbeidet time gir én time omsorgslønn:
Timelønn er kr 150,-

Kostnad knyttet til utbetaling per uke (basert på vedtak 310 timer per dags dato);
Utbetalt 1:3 av vedtatt timer = 46.500,- (slik det er nå)
pr år 2 418.000,Utbetalt 1:2 av vedtatte timer = 69.750,pr år 3 627.000,Total merkostnad for Harstad kommune ved å utbetale for hver andre time vil være
1,2 millioner.

5. Har kommunen anledning til å innføre en obligatorisk helsesøstertime i halvåret for alle
elever i grunnskolen? Dersom mulig, hva vil et slik tiltak kunne koste (estimat)?
Svar: Det er ikke mulig med nåværende helsesøsterressurser i skolehelsetjenesten.
Helsesøstertjenesten vil i inneværende skoleår gi tilbud om individuelle samtaler til
alle 8. klassinger x 1 i tråd med anbefalinger i nye Nasjonale faglige retningslinjer.
Dette finansieres ved hjelp av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til ca. 1,8
helsesøsterstillinger som rekker til tom. 30.03.19.
En helsesøstertime i halvåret for alle elever i grunnskolen vil medføre en tidsbruk på
ca. 45. min x ca. 2900 elever x 2 = 4.350 timeårsverk brukerrettet. (inkl. forarbeid og
dokumentasjonsarbeid). Dette utgjør kr. 2,4 mill. 4350 timeårsverk = 3,6
helsesøsterårsverk i brukerrettet arbeidstimer
Dette avhenger av hva samtalen skal inneholde; 1) bare helsesamtale om elevens
psykososiale helsetilstand eller også 2)helseinformasjon til elevene. Etter slike
samtaler vet vi erfaring at det vil være noen som trenge oppfølgingssamtaler –
videre oppfølging av ulik art. Stipulerer at 15-20 % vil trenge videre oppfølging
Dette vil medføre tidsbruk i tillegg til den ordinære helsesøstertimen.
6. Er det gjort en kartlegging av det samlede vedlikeholdsetterslepet på gatelysnettet i
kommunen, og hvor stor er eventuelt etterslepet?
Svar: Vi har ikke tall for det samlede vedlikeholdsetterslepet for gatelysnettet i
kommunen. Tilstand og alder på anleggene varerier mellom ulike området i
kommunen.
Eksempelvis har området Harstadbotn – Sentrum – Sama store deler av sitt
kabelanlegg fra 50-tallet, kabelfeil forekommer der oftere enn ellers.
Generelt kan tilstand på gatelysanlegg i boligfelt flest sies middels god.
I områder der gatelysanlegg har luftledning, viser råteundersøkelse av stolper at
utskiftning om få år blir nødvendig.
Det gjelder særlig langs fylkesveger der kommunen drifter lysanleggene, eksempelvis
Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy.
7. Hvordan er logopedtilbudet for elever i grunnskolen i Harstad?
Svar: Kommunen/skoleledelsen har en plikt til å tilpasse opplæringen til den enkelte
elevs evner og forutsetninger, jf. opplæringsloven § 1-3 første ledd. Som en del av
denne plikten har Harstad kommune valgt å tilby logopediske tjenester ved å
samordne logopedtilbudet i en logopedstilling som organisatorisk er tilknyttet PPtjenesten. Det betyr at elever med behov for logopedisk hjelp på grunn av for
eksempel stemmevansker, men som ikke har behov for spesialundervisning, kan få et
slikt tilbud som en del av den tilpassede opplæringen. Retten til logopedisk hjelp
omfatter observasjon, kartlegging, veiledning og direkte arbeid knyttet til vansker
med språk, taleflyt og stemme. Det er stor etterspørsel etter logopedisk hjelp på alle
skolene i Harstad og i perioder lang ventetid for å få direkte hjelp.

PPD har over tid forsøkt å dele logopedisk hjelp inn i tre kategorier: Veiledning til
lærer, modellering/modellveileding og direkte hjelp. Antall saker, størrelse på skoler
og barn som trenger logopedisk hjelp er stort.
8. Kan rådmannen lage et estimat for kostnaden av såkalt «løpende opptak» til
barnehageplassene i Harstad?
1. Svar: Hovedopptak 2018 viste at kommunen har overkapasitet i forhold til søkere
med lovbestemt rett til barnehageplass. Alle barn med lovbestemt rett til
barnehageplass som har søkt om plass innen søknadsfrist, har fått plass.
Med lovbestemt rett menes de som:
er født i perioden 01.01.2013 – 30.11.2017
har søkt innen søknadsfristen 15. mars
vil ta i bruk barnehageplassen fra august, alternativt september - november
for barn født i september – november.
Ved planlegging av barnehageplasser tas det høyde for at foreldrene ønsker
barnehagetilbud for alle barn med lovbestemt rett til barnehageplass. De fleste
foreldre ønsker et tilbud om barnehageplass fra det tidspunktet barnet fyller ett år,
uavhengig av når på året barnet er født.
Om lag 1.240 barn har et barnehagetilbud i barnehagene i Harstad høsten 2018. 15
av disse er født etter 01.12.2017, og har ikke en lovbestemt rett til barnehageplass. I
løpet av sommer og høst har også flere som har søkt etter fristen for hovedopptak
fått et tilbud om barnehageplass.
Pr. 01.10.2018 gjenstår det fortsatt noen barn på venteliste. Noen av disse har fått et
tilbud de av ulike grunner har valgt å takke nei til, noen ønsker plass fra tidspunkt
senere på året, og noen har nettopp søkt barnehageplass. Styrerne gjør fortløpende
opptak og tilstreber at alle barnehageplasser fylles opp og færrest mulig barn står på
venteliste. Flere barn vil fortløpende gis et tilbud om barnehageplass i løpet av året.
Pr i dag foretas det altså fortløpende opptak i barnehagene. Dette er også med å
sikre inntekter til kommunen.
9. Hva vil kostnaden være for å gi barnehagelærerne én time ekstra planleggingstid?
Svar: Når det gjelder rene kostnader på dette vil dette utgjøre en samlet økning på
2,2 barnehagelærerstillinger – noe som utgjør en årlig merutgift på kr. 1 300 000,-.
En utfordring ut over kostnadsbiten er den logistikk som skal gå i hop, samt at vi
trenger personal med fag-kompetanse i avdelingen.

10. Hvor mye må egenbetalingen for barn i SFO og i Harstad kulturskole økes for at denne skal
drives til selvkost, og hvor mye i kroner «subsidierer» kommunen disse to?
Svar: Kostnadene til SFO omfatter drift av SFO 1-4 klasse inklusiv ekstra ressurser til
barn med behov samt ekstra ressurser til barn med behov i 5-7 klasse. I hht SSB var
kommunens netto utgifter til SFO i 2017 på kr 8.024.000,- og antall barn i SFO 628.
Det tilsier at prisen må økes med ca kr 1.160,- per måned per barn. Prisen per måned
i 2018 er kr 2.580,- for hel plass. Utgifter til SFO-lokaler samt indirekte kostnader er
holdt utenom.
Når det gjelder kulturskolen så var ihht SSB kommunens netto utgift i 2017 på kr
4.369.000,- og det var 691 elevplasser. Normalprisen i 2018 var kr 3.600,- per år og
prisen må økes med ca 6.320,- per år for at tilbudet skal være selvfinansierende.

11. Hvor mye vil det koste å styrke det brannforebyggende arbeidet hos Brann- og
redningstjenesten med f.eks. to stillinger? (Tall per stilling inkl. sos. utgifter)
Svar: Årslønn 2 stillinger = 1.400 000,-.
I tillegg kommer kontorplass, uniformer, opplæring, datamateriell, kjøretøy og det
andre som følger med «nytt personell». Anslag 50.000,- pr år.
I tillegg kommer etablerings/engangskostnader på 150.000,-. Det vil være en
utfordring å etablere kontorer til 2 stillinger.
12. Hva er kommunens kostnad knyttet til morsmålsundervisning i Harstad?
Svar: Ressurser til 2-språklig fagopplæring inneværende skoleår er 3,3 årsverk.
I tillegg kommer 0,8 årsverk til morsmålsundervisning fordelt på 9-10
morsmålslærere.
Både morsmålslærere og 2-språklige faglærere er tilsatt på Harstad skole.
Totalt ressursbruk inneværende skoleår er 4,1 årsverk. For 2019 er det i budsjettet
satt av 4,3 årsverk til sammen for morsmål og 2-språklige faglærere.
Dette tilsvarer kr. 2 027 000,- kr. til sammen for 2-språklig og morsmål. Av dette
utgjør morsmålsressursen kr. 197 000,-. I tillegg kommer reiseutgifter mellom
skolene o.l. på årlig ca. 50.000,-.
Morsmålsundervisning er små stillinger på 8,19% (1,5 kl.t/uka), mens tospråklige
faglærerstillinger varierer mellom 45 % og 90 % avhengig av antall elever med ulike
morsmål.

13. Kan rådmannen fremlegge resultater av at det er innført aktivitetsplikt for
sosialhjelpsmottagere under 30 år i Harstad? Har kommunen mulighet til å utvide denne
ordningen til også å gjelde mottagere over 30 år?
Svar: NAV Harstad har gjort mange grep for å få ungdom ut av sosialhjelp, og i
arbeidsrettet aktivitet, eller tilbake til utdanning. Det har også bidratt til at vi har fått
ned utgiftene til sosialhjelp. Vi har hatt en betydelig reduksjon av ungdom som søker
sosialhjelp de siste årene ved å bruke aktivitetsplikten. Jobbhuset har vært en viktig
arena for å jobbe med ungdom og motivere og veilede dem i riktig retning, men også
andre tiltak har vært sentrale som f.eks. Jobbspesialistene, AFT
(arbeids¬forberedende trening ved INKO og Fretex), Oppfølging og Avklaring.
Veilederne ved NAV-kontoret er også viktig å så hensende. De har fokus på ungdom,
og har sterkt krav om å kalle dem inn til samtale hvis de søker sosialhjelp, og bruke
de virkemidlene/tiltakene som er tilgjengelige.
Nedgangen av unge under 30 år utgjør ca. 20 % fra 2017 til 2018.
Nedgang utgifter til sosialhjelp samme periode på 24 %.
Aktivitetsplikten brukes allerede overfor personer som er 30 år. Etter siste
omorganisering etablerte vi en beslutter og fagansvarlig rolle for LOST (lov om
sosiale tjenester i NAV), som følger opp veilederne, ved at det i vedtakene alltid skal
stilles vilkår for å motta sosialhjelp. For mange settes vilkår om arbeidsrettet
aktivitet, som Jobbhuset for de som er like over 30 år.
Regelen om Aktivitetsplikt for de under 30 år, fokuserer i hovedsak på kommunens
plikt til å tilby passende aktivitet; §20a: «Det skal stilles vilkår om aktivitet..» (egen
utheving).

NAV Harstad bruker også Arbeidslaget, i tillegg til Jobbhuset. Hver av dem utgjør et
godt tilbud, men favne ikke de som har andre interesser og egenskaper enn det
Arbeidslaget kan tilby av arbeidstrening.
Vi kan etter vårt skjønn få ytterligere reduksjon i antall brukere under 30 år dersom
vi hadde fått til et bredere lavterskel-/aktivitetstilbud enn det Arbeidslaget kan tilby,
eller at Arbeidslaget utviklet seg og samarbeidet enda tettere med Jobbhuset.
Som nevnt over bruker veilederne også stor grad av de kurs/aktivitetstilbud som vi
har tilgjengelig i statlig regi (AFT, Oppfølging, Avklaring, Jobbspesialist).
Aktivitetsplikten for de over 30 er absolutt til stede så sant det ikke vurderes
formålstjenlig; §20 «Det kan stilles vilkår om aktivitet..» (egen utheving)
Aktivitetsplikten benyttes av NAV Harstad overfor de fleste mottakere av sosialhjelp,
så sant ikke legeerklæring fraråder dette pga helseplager.
Dette har vi synliggjort i vedtaksmaler at det presiseres i vedtak: «Du er i dette
vedtak fritatt fra aktivitetsplikten fordi..»
Andre unntak til aktivitetsplikten:
-personer som nærmer seg pensjonsalder uten trygderett
-personer som er ufør, men uten trygderett
-unge mødre med spedbarn uten trygderett
m.fl
Nøkkeltall

Harstad Hárstták

Kostragruppe 13

2016

2017

2016

2017

Sosialhjelpsmottakere (antall)

611

563

49581

50283

Sosialhjelpsmottakere 18-24 år i % av antall
sosialhjelpsmottakere

23,4 %

21,0 %

22,2 %

20,9 %

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer i
% av antall sosialhjelpsmottakere

30,9 %

27,5 %

37,7 %

39,4 %

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt
i % av antall sosialhjelpsmottakere

7,7 %

8,3 %

8,9 %

9,3 %

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til
livsopphold i % av antall sosialhjelpsmottakere

49,4 %

34,1 %

51,6 %

43,7 %

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig i % av antall
sosialhjelpsmottakere

4,3 %

4,1 %

5,5 %

5,5 %

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp i % av antall
sosialhjelpsmottakere

55,6 %

60,4 %

48,4 %

51,7 %

14. Hvor mye vil kommunens inntekter reduseres dersom man innfører én time gratis
parkering i sentrum mandag til fredag, og to timer på lørdager?
Svar:
Det forutsettes at med 1 time på hverdager og 2 timer på lørdag at man ikke skal
betale den første timen man parkerer på hverdager og de to første timene på
lørdag, og ikke hva det koster hvis man reduserer avgiftstida i sentrum. Vi har
avgift i tiden 8 – 17 på hverdager og 8 – 15 på lørdager. Plassene er etablert i phus, parkeringsområder og på p-plasser langs fortau. Parkeringstiden er grovt
sett jevnt fordelt mellom heldagsplasser og plasser med maks p-tid på 3 timer.

Med den etterspurte løsningen skal man betale for den tiden man ønsker å
parkere utover gratisperioden. Dersom man ikke ønsker å stå over den avgiftsfrie
perioden, må du likevel oppsøke automaten å ta ut en billett som gjelder for en
time. Dette krever at vi må bytte ut 20 parkeringsautomater og gjøre en
oppgradere 10 andre automater. Prisen anslås til 30-40 000,- kroner. Utbytting av
automatene er allerede prosjektert og vil bli gjennomført innen 2021 av
forskriftsmessige grunner. Vi må også se på om dette krever en omskilting på alle
avgiftsplassene (63 skilt à 1500,- + arbeid).
Lørdag. De aller fleste parkeringer på lørdag skjer fra kl. 11 og utover. Ved gratis
parkering inntil 2 timer betyr det at inntektene denne dagen vil bli svært
beskjeden. Erfaringsmessig vet vi også at de som har behov for å parkere over to
timer ofte bare fornyer gratisbilletten eller flytter bilen til annen gratis plass.
Dessverre viser det seg at det i mange tilfeller er de som jobber i byen som gjør
dette. En slik ordning vil sannsynligvis føre til en vesentlig reduksjon i
parkeringstilbudet for besøkende i sentrum. Det er vanskelig å komme med et
eksakt beløp, men det anslås at lørdager vil ha en inntektssvikt på mellom 1,5 og
1,8 mill. i året.
Hverdager. Den gjennomsnittlige parkeringstiden det betales for i dag er under
en time på 3-timersplassene og i overkant av 2 timer på heldagsplasser.
Kommunen henter om lag 60 % av sine totale inntekter fra byens 3timersplasser. Ut fra tidligere beregninger, anslås det at inntektssvikten på
hverdager vil ligge mellom 7- 8 mill.
Det vil koste Harstad kommune minst 8,5 mill., og antagelig opp mot 10 mill. å
tilby gratis parkering i perioden som er etterspurt..
Det har både i Harstad og andre byer blitt forsøkt med avgiftsfri perioder, men
dette har vist seg å ha ingen eller liten effekt på antall besøkende. De fleste vil
heller betale noen kroner for å finne seg plass å parkere. Ved denne type
avgiftsfri løsning vil parkeringsordningen drive med underskudd.
Kommunestyret har gjennom kommuneplan vedtatt at det skal legges til rette for
et levende sentrum med handel og service og et bysentrum med vekt på gode
miljøkvaliteter. I sentrumsplan er det vedtatt å redusere antall
overflateparkeringer bla. med å etablere plasser i fjell og parkeringshus.

15. Hva vil den økonomiske konsekvensen være dersom kommunen overlater driften av
samtlige barnehager til private/ideelle
1. Svar: Tilskudd til private barnehager består av et driftstilskudd og et kapitaltilskudd.
Kapitaltilskuddet er tilskudd til kapitalutgiftene som barnehagene har til sine bygg.
Det er nasjonale satser for tilskuddet som henger sammen med hvor gamle byggene
er. Tilskuddssatsen er høyere jo nyere bygget er. Hvis kommunen overlater driften av
samtlige kommunale barnehager til private/ideelle så må det tas stilling til om
byggene skal selges eller leies ut. Så lenge vi ikke nå kan tallfeste hva det vil innebære
samt at det er vanskelig å finne ut hva Harstad kommune har i kapitalutgifter på våre
barnehager, så er det vanskelig å si hva konsekvensen vil bli når det gjelder
kapitaltilskuddet. Ut fra alderen på de kommunale byggene så vil i alle fall
kapitaltilskuddet for alle byggene utgjøre ca 8,5 mill kroner årlig. Det innebærer at

Harstad kommune ville vært nødt til å få i stand en avtale om leieinntekter på
tilsvarende eller at salgssum gir inntekter som reduserer kommunene utgifter til
renter og avdrag tilsvarende for at det ikke skal få noen konsekvenser.
Når det gjelder driftstilskuddet så beregnes driftstilskuddssatsen ut fra kommunens
egne utgifter til driften av de kommunale barnehagene. Harstad kommune drifter
barnehagene godt, noe som gjør at vår beregnede tilskuddssats er lavere enn den
nasjonale satsen for tilskudd. Hvis Harstad kommune overlater driften av de
kommunale barnehagene til private/ideelle så innebærer det at tilskudd skal gis etter
den nasjonale satsen. Harstad kommune har til sammen 744 barn i de kommunale
barnehagene. Hvis det skal gis tilskudd for disse barna etter nasjonale satser så vil det
medføre ca 11,3 mill kroner i økte utgifter.
I tillegg vil Harstad kommune også bli nødt til å gi tilskudd etter nasjonale satser til de
plassene som i dag driftes av private. Det er 499 plasser. Hvis det skal gis tilskudd for
disse barna etter nasjonale satser så vil det medføre ca 4 mill kroner i økte utgifter.
Til sammen vil det dermed medføre ca 15,3 mill kroner i årlige økte driftsutgifter hvis
driften av samtlige av de kommunale barnehagene overlates til private/ideelle.

16. Kan rådmannen presentere en liste over oppgaver/prosjekter som kan politikerne kan
velge å prioritere bort? (Listen bør minst ha 10 punkter og kostnaden for disse)
1. Svar: Oversikten nedenfor over investeringsprosjekt er prosjekter innen de frie
områdene som er gjenstand for politisk prioritering
Oversikt over investeringsprosjekt innarbeidet i VHP - mulig for prioritering
Enhet/
tjeneste

Ansvar

Tiltaksbetegnelse

Siste vedtak

Total
inv.

Tidl.
budsj.

2019

2020

2021

2022

Inv.

Inv.

Inv.

Inv.

Grunnskoleopplæring og VO
BYG

14xxxx

Etablering av forsterket skole i Harstad

NY

20 300

1 300

BYG

140202

Bergseng skole - forprosjekt

NY

4 000

500

3 500

220 000

2 000

45 000

3 700

700

3 000

19 000

Helse og omsorg
Helsehuset
BYG
140107
Helsehuset/lokalmedisinsk senter
Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og
kulturskole
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø, byggesak,
rekreasjon i tettsteder

2t 2018

DRU

150027

Utvikling av Generalhagen

VHP 2018

DRU

15xxxx

NY

DRU

151051

Vei-investeringer 2019
Oppgradering av sentrum, herunder
Ottar Håløygsplass

Oppgradering kommunale bygg – HMS

Årlig

20 000

Digitaliseringsstrategi investering

Årlig

10 000

2t 2018

10 000
9 000

100 000

73 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000
200

8 800

Kommunal eiendomsdrift
BYG

140500

Administrativ styring
RÅD

020100

Oversikt over tilskudd/kjøp av tjenester innarbeidet i VHP - mulig for prioritering
Listen over tilskudd/kjøp av tjenester inneholder en del som det foreligger avtaler om hvor
muligheten for prioritering vil avhenge av innholdet i avtalen. Det er ikke foretatt
konsekvensvurdering av reduksjon/bortfall av budsjettmidler til de enkelte formål.

Mottaker / Formål (tall i 1000)
Kjøp av tjeneste (K), Tilskudd (T)
Avtale (A), Vedtak (V)

Prosjekt
nr.

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

TV-aksjonen

9906

25

25

25

25

T

V

Eldredagen - tilskudd

9914

105

105

105

105

K

V

KomRev Nord IKS

0553

2 429

2 429

2 429

2 429

K

A

K-sekretariatet

0577

558

558

558

558

K

A

Destinasjon Harstad AS

0552

1 220

1 220

1 220

1 220

K

A

Etablererveiledning

0917

150

150

150

150

T

V

Avsatt til næringsutvikling

9903

565

565

565

565

T

V

Festspillene i Nord Norge

0550

1 815

1 815

1 815

1 815

T

A

Støtteutvalget H/N lufthavn

0555

36

36

36

36

T

A

Landsdelsmusikerne

0559

820

820

820

820

T

A

Radio Harstad
Distriktsmuseet, drift og gårdstun
(interkommunal avtale)

0560

333

333

333

333

T

A

0561

1 554

1 554

1 554

1 554

K

A

Galleri NN

0563

687

687

687

687

K

A

Grottebadet AS (kapitaltilskudd)

0576

1 400

1 400

1 400

1 400

T

V

Harstad kulturhus AS driftsstøtte

0720

2 318

2 318

2 318

2 318

T

V

Harstad kulturhus AS vedl.hold

0721

486

486

486

486

T

V

Iliosfestivalen

0723

111

111

111

111

T

V

Årbok Harstad

0724

16

16

16

16

T

V

Trondenesdagene

0725

29

29

29

29

T

V

Harstad kunstforening

0726

47

47

47

47

T

V

Frivillighetssentralen iht. oppvekstplanen

0731

547

547

547

547

T

V

Harstad kirkelige fellesråd

0732

1 684

1 684

1 684

1 684

T

V

Harstad kirkelige fellesråd

0732

12 226

12 226

12 226

12 226

T

V

Tilskudd trossamfunn

0915

900

900

900

900

T

A

Anna Rogde

0738

1 260

1 260

260

260

T

V

Multicultura

0740

29

29

29

29

T

V

Samefolkets dag

0742

30

30

30

30

T

V

Harstadleksikonet

0747

10

10

10

10

T

V

Driftstilskudd lag og foreninger

0904

535

535

535

535

T

V

Harstad skipsverfts historie

0916

25

25

25

25

T

V

Kulturminnevern, Harstad historielag

0922

30

30

30

30

T

V

First Lego League-støtte

0923

75

75

75

75

T

V

Løvåsen aktivitetssenter

0743

K

V

Mottaker / Formål (tall i 1000)
Kjøp av tjeneste (K), Tilskudd (T)
Avtale (A), Vedtak (V)

Prosjekt
nr.

Budsjett
2019
718

Budsjett Budsjett
2020
2021
718
718

Budsjett
2022
718

Inko avd. Vekst

0568

3 488

3 488

3 488

3 488

K

A/V

Bjarkøyforbinndelsen

1690

100

100

100

100

Sør-Troms Interk. oljevernutv

0554

235

235

235

235

K

A

Havnepaviljongen AS

0564

76

76

76

76

K

V

Medkila fotballpark AS

0920

167

167

167

167

T

V

HIL Eiendom AS

0921

67

67

67

67

T

V

Landsåshallen

8420

720

720

720

720

K

A

Stangneshallen

8421

720

720

720

720

K

A

Idrettens storbyarbeid

0736

392

392

392

392

T

V

Kvæfjordløyper

0739

59

59

59

59

T

V

Tilskudd lysløyper

0902

120

120

120

120

K

A

Parkeringsplass Kvæfjordeidet

0918

83

83

83

83

T

V

Midtre Hålogaland friluftsråd

0919

278

278

278

278

T

V

Blåhuset/Varmestua/kameratklubben

0581

3 631

3 631

3 631

3 631

T

A

Kameratklubben

0582

303

303

303

303

K

V

Fritidstiltak (Rusfrie arr.) eks mva

0912

155

155

155

155

T

V

Ungdomskultur festival

0729

50

50

50

50

T

V

Private ungdomsklubber

0903

544

544

544

544

K

V

Aktivitetstilbud barn og unge,prosj. 9904

9904

103

103

103

103

K

V

17. Det skal lånes 370 mill kroner. Hva skal det investeres i?
Svar: Kommunestyrets vedtak om låneramme er inntil et gitt beløp. Faktisk opptak av
lån vil avhenge av behov som igjen avhenger av fremdrift i prosjektene. Følgende
store prosjekter er grunnlag for beregnet lånebehov:
•

Parkeringshus 60 mill

•

Kommunal andel av utvidelse av veipakke 40 mil

•

Ric. Kaarbøs plass, Generalhagen samt annet i sentrum 40 mill

•

Ombygging gamle Sama sykehjem

•

Vann 60 mill

•

Avløp 58 mill

40 mill

•

Helsehuset 45 mill

•

Samt flere mindre prosjekter

18. Står det tomme boliger på Stangnes mens det samtidig bygges i gamle Sama sykehjem?
Svar: Det står per i dag 8 tomme boliger på Stangnes. Boligene er blitt holdt vakant i
påvente av å bli klar for «Foyer Harstad», som er et forebyggende bo- og
nærmiljøtiltak for ungdom 16-25 år. Prosjektet har tilsatt en prosjektleder som nå
jobber med utforming av søknadskjema, brosjyre, tilsetting, møblering av bolig, m.m.
Et grundig arbeid nedlegges, noe som er helt nødvendig for at dette skal kunne bli et
vellykket prosjekt. Neste steg i prosjektet, er å tildele disse boligene til ungdom som
er i målgruppa. Disse vil bli tildelt forløpende. Vedlagt er utfyllende brosjyre.

19. Stemmer det at innbyggere som har henvendt seg angående gatelys har fått beskjed om at
budsjettet er brukt opp og at det ikke blir lys?
Svar: Harstad kommune har nylig utbedret en kabelfeil i sentrum. I høst har det vært
en del utfordringer med mørke gatelys. Tre store soner med mørke gatelys er
prioritert foran enkeltpunkter og andre områder. Disse er:
•
•
•

Øvre sentrum og skoleveger inntil Harstad skole
Store deler av Steinvegen – sentral skoleveg til Kanebogen skole.
Hele Heggen Alle og veger rundt Olavsgården sykehjem.
Øvrige lyspunkter vil bli utbedret så snart det lar seg gjøre.

Vedlegg:
Felles mottak av henvisninger og felles venteliste for privat fysioterapi med driftsavtale
Formålet med etablering:
• Sikre pasienten enklere kontakt med den private fysioterapitjenesten med driftsavtale
• Sikre lik praksis ved mottak av og svar på henvendelser
• Sikre prioritering basert på samme prioriteringsverktøy
• Synligjøre faktisk ventetid i Harstad kommune
For å kunne opprette felles mottak av henvisninger til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter
med driftsavtale og felles venteliste for denne delen av fysioterapitjenesten, må følgende
forutsetninger være til stedet:
• Kommunen må administrere listen fra ett sted.
• Det må foreligge en betjent ventelistetelefon til faste tider hver uke. Dette kan ikke knyttes
til det enkelte institutt eller den enkelte avtaleterapeut, men i sin helhet driftes av
kommunen med eget personell med relevant kompetanse for å kunne foreta prioritering av
hastegrad basert på faglige vurderinger.
• De ulike institutt har ulike dokumentasjonsprogram, alle er imidlertid på helsenett. Det må
opprettes felles venteliste i egen brukervennlig database på sikker sone, evt koble opp mot
Helsenett. Dette er etablerings og driftskostnader som kommunen må ta og ikke noe den
enkelte avtaleterapeut må belastes for.
• Valgt databaseløsning må gjøres tilgjengelig for hvert enkelt institutt/terapeut. Dette kan
eventuelt gjøres ved å benytte citrix hjemmekontorløsning der hvert enkelt
institutt/terapeut logger seg på kommunens nettverk og slik får tilgang til aktuell
ventelistedatabase. Dette forutsetter at kommunen legger til rette og tar kostnadene ved å
framskaffe kommunale pcer til hvert institutt samt ordner med rette tilganger til de aktuelle
terapeuter.
• Pasient må ha mulighet til å kunne velge hvilken terapeut de ønsker behandling hos, men må
da godta at ventetid kan bli lengre enn ellers da iverksettelse kommer an på ledig kapasitet
hos aktuell terapeut.
Fordeler/positive vurderinger:
- Pasient får ett telefonnr å forholde seg til (ventelistetelefonen) ved behov for bistand fra
selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med driftsavtale, mot i dag 11.
- Pasient settes opp på 1 venteliste mot i dag potensielt 11 ulike.
- Pasient sikres vurdering basert på likt prioriteringsverktøy.
- Venteliste vil fremstå som reell. I dag står samme pasient på flere lister og alle institutt
rapporterer om lange ventelister.
- Pasienter på venteliste vil kunne følges opp med skriftlig tilbakemelding på at henvendelse er
registrert, samt følges opp dersom overskredet forventet ventetid. Dette er noe som ikke
skjer i tilfredsstillende grad i dag.
- Den enkelte terapeut slipper å forholde seg til telefoner og oppsett av venteliste i
arbeidshverdagen. Mindre «tidslekkasje».
- Den enkelte terapeut «kvitterer» ut pasienter av databasen fortløpende ved ledig kapasitet.
- Behovet for overføring av pasienter mellom de ulike tjenestenivå kommer tydeligere frem.
Ulemper/betenkeligheter:

-

-

-

Fare for at det enkelte institutt/terapeut kan miste egen faglige autonomi og kontroll i
negativ forstand. Feks med tanke på praksisprofil.
Fare for redusert innflytelse over egen drift og egen praksis, særlig for de som opererer med
både driftsavtale og helprivat tjeneste. I Harstad kommune har pr dd. 16 av 25
avtaleterapeuter, deltidshjemler. Av disse er det 4 stk som har under 50 % driftsavtale.
Samtlige med deltidshjemmel vil alle være avhengig av- og ha et krav om å fortsatt kunne
motta sine henvendelser direkte til egen privat praksis.
Fare for økt konkurranse mellom de ulike institutt.
Både privatpraktiserende og fastlønnede fysioterapeuter påpeker usikkerheten pr dd om
direkte tilgang til fysioterapeut uten henvising som settes i verk fra 01.01-2018. Vil dette
vanskeliggjøre opprettelse av felles ventelistetelefon? Her vet vi pr dags dato ikke hvilke
konsekvenser dette vil medføre. Hvordan skal man skille på henvendelser? Hva er dagens
helprivate marked og hva er refusjonsberettiget når det er pasienten selv som kan fremme
behovet uten annen dokumentasjon?
Vil noen pasienter bli stående uten at de blir «kvittert ut»? For eksempel Kronikere.
De private fysioterapeutene med driftsavtale er skeptiske knyttet til at de selv ikke får
snakket med pasient, og selv vurdert behov og evt. vurdere om noen kan være aktuell til
gruppebehandling.

Kostnadsvurdering
Stipulerte kostnader ved etablering av felles venteliste:
Etableringskostnad
Innkjøp av 11 datamaskiner:
Innkjøp Database:
Totalt:
Driftskostnad
Lønnskostnad 60 % stilling Fagarbeider:
(Lønnskostnad 60 % 3 årig høgskoleutdannet:
Drift av database pr år:
Vedlikehold datautstyr:
Totalt:

55 000
10 000
65 000
312 000,(338 478,-)
5000,10 000,327 000 pr år (353 478,-)

Datatilgang til private fysioterapeuter i Harstad kommune vil måtte opprettes. Her vil det kunne
utløse økning av kommunens lisenskostnad på etablering, men ifølge IKT av liten betydning da
brukerantallet uansett går opp og ned etter behov.
Etablering av database kan kreve kjøp av et ferdig produkt fra ekstern leverandør, eventuelt kan
venteliste enkelt tilpasses inn i en enkel database som lages av kommunen selv. Ved sistnevnte
alternativ vil det ikke fremkomme noen etableringskostnad eller driftskostnad, men en
engangsinvestering ved ev kjøp av hjelp til utforming av hensiktsmessig form. Denne må legges på
eget område på sikker sone, spørsmålet er om dette er godt nok med tanke på pasientsikkerheten?
Må nærmere avklares hvis aktuelt. Andre kommuner som praktiserer felles venteliste, har felles
journalsystem som private fysioterapeuter av typer som for eksempel ProMed eller Physica. Harstad
kommune benytter Profil. Her ligger det ikke en hensiktsmessig ventelistemodul for hverken den
kommunale eller private fysioterapitjenesten.
Arbeidsgruppens anbefaling/Konklusjon
Det er enighet i gruppen om at en felles venteliste i teorien høres bra ut, men slik systemet med
avtaleterapeuter er organisert i Norge i dag, er det utfordrende å få det til i en kommune med det
antall institutt som Harstad kommune har og med de rammer som ligger avtalen mellom KS og

Norges fysioterapiforbund - ASA 4313. De kommuner arbeidsgruppen har hentet erfaringer fra som
viser til felles venteliste, er små kommuner med få institutt og med et mindre skille mellom
kommunalt faste terapeuter og avtaleterapeuter enn det Harstad kommune har. Kommunene viser
feks til at de praktiserer ut fra felles lokaliteter.
Noen institutter er til tross for skepsis, positive til å prøve ut felles venteliste, andre tydelige på at de
ikke ønsker felles venteliste pr nå. Det er enighet i behovet for en felles prioriteringsnøkkel og
tydeliggjøring av ansvarsforhold mellom faste og private terapeuter gjennom retningslinjer for
samarbeid.
Ser man problematikken fra et pasientperspektiv er et felles telefonnr inn for å oppnå kontakt med
den selvstendig næringsdrivende fysioterapitjenesten med driftsavtale det klart beste og enkleste,
men det er ikke gitt at det vil fungere bedre enn dagens system. Arbeidsgruppen foreslår derfor
følgende:
• Forutsetningen som nevnt i pkt. 1 må være til stede før en eventuell oppstart av felles
venteliste.
•

Felles prioriteringsnøkler slik de fremkommer av retningslinjene for samarbeid mellom faste
og private fysioterapeuter, bør før iverksettelse av felles venteliste, prøves ut og evalueres
over en periode. Hvis hvert enkelt institutt følger prioriteringsnøklene og retningslinjene,
kan dette medføre at prioriterte pasienter blir bedre ivaretatt og dagens
ventelisteproblematikk reduseres uten etablering av felles venteliste. Dette bør uansett
komme som et første trinn.

•

Dersom felles venteliste skal opprettes i Harstad kommune, må det gjøres noen erfaringer
med direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning før eventuelt oppstart, da
konsekvensene pr nå er uoversiktlig. Direkte tilgang iverksettes fra 01.01-2018.

•

Presset på de private fysioterapeutene med driftsavtale er i dag stort. Det er stor pågang på
pasienter og for lange ventelister for prioriterte pasienter. Det følger kostnader med både i
etablering og i drift av felles venteliste. Disse kostnadene må ses i forhold til kostnadene ved
oppjustering av allerede eksisterende deltidshjemler. En 100 % deltidshjemmel utløser en
kostnad på 421 020 pr år. En oppjustering av deltidshjemler under 50 % i Harstad kommune,
tilsvarer etter dagens driftstilskuddssats en kostnad på 273 663,-pr år.

•

Retningslinjene og prioriteringsnøklene skal evalueres av arbeidsgruppen i samarbeid med
samarbeidsutvalget høsten 2018.

Vedlegg:
Foyer Harstad
Tilgjengelighet
Foyer-koordinatorene er tilgjengelige for ungdommene på dagtid og tre kvelder i uken fram til kl 2000. Dersom det
oppstår akutt behov for hjelp, kan ungdommene ringe en vakttelefon på hverdager fra 2000 til 0800 og mellom 1300 –
1500 på lørdager og søndager.
Kontakt Foyer Harstad.
Prosjektleder Ragnhild Norwich
Mail: Ragnhild.Norwich@harstad.kommune.no
Tlf.92284214
Postadresse: Harstad kommune, enhet for bo og oppfølging, Foyer v/
Ragnhild Norwich, Postboks 1000, 9479 Harstad
Besøksadresse: Storgata 5, 4 etasje

FOYER HARSTAD
«En
base

foajé med bolig som
for vekst»

Hva er Foyer Harstad?
Foyer Harstad er et forebyggende bo- og nærmiljøtiltak bestående av 8 leiligheter fordelt på 2 firemannsboliger.

Hvem kan bo i Foyer-leilighet?
➢

Ungdom mellom 16 – 25 år i Harstad kommune som er eller står i fare for å bli bostedsløse eller har
vanskelige hjemmeforhold.

➢

Ungdom som har behov for en stabil, trygg og egnet bolig med oppfølging i eget nærmiljø.

➢

Ungdom som kan forplikte seg til oppfølging med fokus på botrening, utdanning/yrkesopplæring, helse,
økonomi, nettverk, familie og fritid.

➢

Ungdom som har mulighet til å delta i utdanning og arbeid, men som har vært forhindret til deltakelse
på grunn av strukturelle, institusjonelle eller personlige årsaker.

➢

Ungdom som er i kontakt med Barneverntjenesten, NAV, bosettings-teamet og/eller andre offentlige
hjelpeinstanser i kommunen.

➢

Ungdom som har ønske om – og er motivert til endringsarbeid i eget liv gjennom veiledning fra
koordinator.

Målet med Foyer Harstad:
➢

Gi trygge og gode boliger til unge bostedsløse med fokus på å opparbeide god boevne og være en del av
et naboskap.

➢

Gjøre ungdommene i stand til å mestre eget liv i løpet av en periode på ett til tre år gjennom å styrke
dem i å ta gode valg for sin/sitt:

➢

•

Helse

•

Økonomi

•

Fremtidige karriere og inntekt

•

Familie, nettverk og fritid

Få ungdommer bort fra sosialhjelp og inn i skole/jobb eller lærling-avtale.

Hvordan blir man deltaker i Foyer Harstad?
Ungdommen tildeles plass i Foyer Harstad i samarbeid med barnevernet, NAV og boligkontoret. Disse er informert
om tilbudet i Foyer, og ungdommens saksbehandler sender forespørsel om plass. I tillegg bistår saksbehandler
ungdommen med å skrive noen egne ord der de forteller om seg selv, hvorfor de har behov for å bo i Foyer og hva
som er motivasjonen for å søke om plass.

Hvilken hjelp tilbys i Foyer Harstad?
Foyer Harstad jobber for at ungdom skal mestre å bo for seg selv, strukturere sin hverdag og ivareta seg selv.
Ungdommene får tildelt en koordinator/voksen støtteperson som skal hjelpe og veilede den unge i overgangen mot
voksenlivet. Ungdommene i Foyer gis individuell oppfølging. De skal gjennom miljøterapi og kognitivt endringsarbeid
tilbys muligheter som bidrar til mestring i eget liv. Det er Foyers ansvar å sørge for at de tjenester ungdommen
trenger, gjøres tilgjengelig. Foyer arbeider for et tverrfaglig og tverretatlig godt arbeid.

Hvilken hjelp får ungdommen av en Foyer-koordinator?
Foyer-koordinatorer driver praktisk veiledning og kognitivt arbeid med den enkelte ungdommen. Koordinatorene
bistår ungdommen utfra den enkeltes behov. De koordinerer de ulike hjelpeinstansene som bistår i samarbeidet
rundt ungdommen. Koordinatorene er voksne personer med lang erfaring i arbeid med ungdommer.

Hva skal ungdommene bidra med?
Alle som tar i mot en plass i Foyer Harstad gjør dette fordi de selv er motiverte for og ønsker veiledning og
hjelp. Tilbudet er frivillig, og arbeidet baserer seg på samarbeid mellom ungdommen og koordinator. Den som
velger å ta imot tilbud i Foyer-leilighet, forplikter seg til å prioritere å arbeide målrettet med egenmotivasjon,
fremdrift og endring. I Foyer står ungdommen i sentrum i sitt eget liv, noe som betyr at ungdommen må forstå,
påvirke og delta der viktige beslutninger tas. Det å bo i Foyer innebærer at man må forholde seg til og vise
respekt for naboer, og man må delta på møter der naboskap-beslutninger tas.

Hvem kan ikke få tilbud i Foyer?
Foyer er ikke døgnbemannet og har ikke spesialistbehandling Derfor kan vi ikke gi tilbud til:

➢
➢
➢
➢

Ungdom med behov for rusbehandling eller psykiatrisk behandling i institusjon
Ungdom som ikke har motivasjon og/eller evne til å gjennomføre samarbeidsavtalen mellom Foyer og
ungdommen
Ungdom med alvorlig atferdsproblematikk
Ungdom som har behov for/krav på omfattende tjenester fra pleie- og omsorgstjenester

