Spørsmål fra Frp 14.11.18:
1. Jeg klare ikke å finne ut hvor mye Harstad kommune bruker på
PALS\PMTO pr. år. Finnes det tall på dette?
Svar: Skolesektoren bruker 1 stilling til PALS/PMTO årlig, fordelt på PPT og skolene. Dette
utgjør ca 500 000. I tillegg deltar noen lærere og ledere på sentrale konferanser Dette anslås
til 60 000 årlig. Samlet utgjør dette ca. 560 000 årlig til å ivareta denne viktige delen av
læreplanen, overordnet del hvor det heter:
«2.1 Sosial læring og utvikling
Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i
skolehverdagen for øvrig. Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med
andre. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring
kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale
læring og utvikling sammen. Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget
for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle
verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand. I møte med elevene skal lærerne
fremme kommunikasjon og samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og
til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene
et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap. Alle skal lære å
samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar.
Elevene og hjemmet har også et ansvar for å bidra til et godt fellesskap og miljø. Slik den enkelte elev
bidrar til fellesskapet på skolen, bidrar fellesskapet til den enkeltes trivsel, utvikling og læring.
God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet.
Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. Elevene må øves i å opptre
hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av
teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle
sammenhenger i og utenfor skolen.»
2. Jeg finner ikke tall på antall innb. 6-9 år i Harstad. Det burde det vært
da tabellene måler denne gruppen. Finnes det tall på denne gruppen?
Svar: 1.173 pr. 31.12.17
3. Hvor mange innb. har Harstad i gruppen 0 – 22 år?
Svar: 6.631 pr. 31.12.17
4. Støttes Music freedom day fortsatt med 100 000 pr. år?
Svar: Ja, det ligger budsjett til dette på Kulturenheten
5. Hvor mye bruker Harstad på vennskapsbysamarbeidet pr. år?
Svar: Det er ikke særskilt budsjettert med utgifter til vennskapsbysamarbeid. Nødvendige
utgifter i forbindelse med dette belastes ordfører og politisk område når de oppstår.
6. Hva er disse postene: Netto driftsutgifter til allmenn kultur
Svar:
f370 Bibliotek
f373 Kino
f375 Museer
f377 Kunstformidling
f385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
f386 Kommunale kulturbygg

7: I årsrapporten for 2017 står det på side 87 at Harstad bruker 1512 kroner pr. innb. 6-15 år
til kommunale musikk og kulturskoler. Dette utgjør 37,5 mill. på årsbasis. Hva ligger inne i denne
summen, og er noe av dette lovpålagt?
Svar: Dette gjelder kostnader til drift av kulturskolen i Harstad. I juni 1997 ble lovfesting
vedtatt av Stortinget. «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen», Paragraf 136 i opplæringsloven, lyder «alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre
kommuner, ha et musikk/-kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til
skoleverket og det øvrige kulturliv. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme
størrelsen på skolepengene.
8. Hvorfor leier Harstad kommune basseng hos grottebadet for 1 mill. hvert år? Hvem bruker
dette?
Svar: Det ble inngått bruksavtale fom 1.juli 2003 mellom Grottebadet (Harstad Fjellhall AS på
den tiden) og Harstad kommune. 1 mill kroner er det beløpet Harstad kommune betaler årlig for
fortrinnsrett til bruk av konkurransebassenget. Avtalen har en varighet på 40 år og kan ikke sies opp
av noen av partene i dette tidsrommet. Fortrinnsretten gjør det mulig for elever i grunnskolen å
bruke bassenget til skolesvømming.
9. Hvorfor støtter Harstad kommune Bjarkøyforbindelsen med 100 000 pr. år?
Denne er jo straks ferdigstilt.
Svar: Harstad kommune har gitt driftstilskudd til Bjarkøyforbindelsen AS for å muliggjøre
deres arbeid med å få på plass Bjarkøyforbindelsen. Faktisk utbetalt støtte de siste årene har vært kr
75.000,-. Det må nå vurderes om tilskuddet bør opphøre ved utgangen av året når forbindelsen er
klar og de nødvendige markeringer er gjennomført. Rådmannen har foreløpig latt budsjettet ligge
også for 2019 med bakgrunn i politiske signaler om at det ønskes å jobbe med
Toppsundforbindelsen.
10. Hvor mye gir Harstad kommune Visit Harstad i driftstilskudd pr. år?
Svar: Harstad kommune har avtale om betaling for tjenestene som Visit Harstad yter til
kommunen. Dette utgjør for 2018 brutto kr 1.183.000,-.
11. På side 29 i VHP i tabellen økonomisk oversikt er det en eksplosiv utvikling i posten sosiale
utgifter fra regnskap 2017 til budsjett 2018?
Svar: Posten for sosiale utgifter består av pensjon og arbeidsgiveravgift samt premieavvik og
amortisering av premieavvik. Våre pensjonsleverandører anslår pensjonsinnbetalingene for
budsjettåret og dette omgjøres i en pensjonssats som genererer budsjettet for pensjonsutgifter. I
tillegg budsjetteres det med premieavvik og amortisering av premieavvik som er like store (dvs netto
kr 0). Alt dette er anslag, og når regnskapet gjøres opp for de enkelte årene så kan den faktiske
innbetalte pensjonen avvike fra prognosen.
En ting som påvirker dette er bruk av premiefond. Det budsjetteres normalt ikke med bruk av
premiefond siden vi da ikke har oversikt over resultatene hos pensjonsselskapene. Når selskapene
har ferdigstilt sine regnskap så kan kommunen ha mottatt midler på premiefondet (som står hos
pensjonsselskapene). Når kommunen da bruker av premiefondet til innbetaling av pensjonspremien
så betyr det lavere regnskapsførte utgifter til pensjon i kommunens regnskap. En annen ting som
påvirker dette er premieavviket. Premieavviket har stort sett alle år vært en «positiv størrelse», dvs
reduksjon av utgiften, mens amortiseringen er en utgift. Når premieavviket blir større enn
amortiseringen (slik som i 2017) så blir ble posten sosiale utgifter i regnskapet lavere enn den er i
budsjettet.
Anslaget på pensjonsutgiftene kan variere fra år til år. Nedenfor er anslaget for de tre siste årene:

2017

HKP
16,35%

KLP
19,91%

SPK
10,25%

2018
2019

19,60%
17,50%

19,82%
17,87%

13,34%
11,63%

12. Ligger det noen kostnader inne i VHP med tanke på BHG plasser i sentrum?
Svar: Rådmannen har ikke prioritert utbygging av barnehageplasser i sentrum i innværende
VHP.

