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Politisk plattform for samarbeid mellom Venstre, Høyre, 
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i 
Harstad kommune. 
 
Periode 2011 – 2015. 
 
 
 
Innledning 
 
Høyre, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet vil jobbe sammen for at 
Harstad skal være en kommune som er attraktiv hele livet. Verdigrunnlaget vil være den 
kristne og humanistiske kulturarv. Vi vil bekjempe alle former for diskriminering, mobbing, 
undertrykking, intoleranse og rasisme. 
 
Harstad kommune skal tilby kommunale tjenester av god kvalitet som er hensiktsmessig 
innrettet. For å kunne opprettholde et godt kommunalt tjenestenivå, er det nødvendig å ta grep 
for å få orden på kommuneøkonomien. Vi må både øke inntektene og stramme inn livreima. 
Første halvdel av samarbeidsperioden vil preges av tøffe økonomiske og politiske 
prioriteringer. På lengre sikt vil dette gi mer handlefrihet til politikkutforming, slik at Harstad 
blir en enda bedre kommune å bo i. Mangfold, åpenhet og inkludering gjelder alle. Derfor vil 
vi i fellesskap ta ansvar for hverandre og for kommunen vår. Vi vil videreutvikle skolen og 
eldreomsorgen. Barn skal få et kvalitetsmessig godt tilbud slik at de får kunnskaper og 
ferdigheter og ta med seg videre i livet. Eldre skal føle trygghet for en verdig omsorg når de 
har behov for det. 
 
I Harstad har vi en kultur og tradisjon for å klare oss ved egne krefter. Det er vi stolte av. Vi 
vil legge til rette for næringsliv og nye arbeidsplasser. Dette vil være en sentral oppgave som 
vi ønsker å intensivere i kommende periode. Det skal vi gjøre ved økt samarbeid med 
næringslivet. Vi vil være pådrivere og tilretteleggere overfor virkemiddelapparatet, 
eksempelvis Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune. Harstad skal være motoren i den 
regionale næringsutviklinga i Sør-Troms, og intensivere samspillet med våre nabokommuner 
samt utdannings- og forskningsmiljøene i regionen.  
 
Harstad trenger et sterkt omland, og vi ser fram til kommunesammenslåingen med Bjarkøy. 
De samarbeidende partier skal arbeide for økt bruk av stimuleringstiltak for tilflytting og 
boligbygging i distrikts-Harstad. Vi skal arbeide aktivt for at fergesamband i Harstadregionen 
har en rutefrekvens som tilfredsstiller behovene for pendlere, næringsliv og reiseliv. Vi skal 
være pådriver for best mulig kvalitet på det fergemateriellet som skal trafikkere disse 
sambandene.  
 
I det politiske arbeidet vil Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og 
Arbeiderpartiet finne rom for det enkelte partis egenart, slik at velgerne kjenner seg 
igjen i de ulike partienes selvstendige politiske målsettinger. 
 
 
 
 
Økonomiske utfordringer 
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Den økonomiske situasjonen har forverret seg over år. Driftsnivået har økt både i form av nye 
tjenester og økt nivå på eksisterende tjenester. Enkelte enheter har også hatt merforbruk 
utover det budsjetterte. Det kan skyldes endrede forutsetninger, at man har underbudsjettert 
eller at man ikke har god nok budsjettdisiplin. Kommunen har gjennomgått flere 
innsparingsprogram, men deler av tiltakene har blitt utsatt eller reversert. At man har forlenget 
avdragstiden på lån og brukt momskompensasjon fra investeringer til driftstiltak, har 
ytterligere forverret den økonomiske situasjonen. 
 
De samarbeidende partier mener det er nødvendig med en hestekur over to år for å få 
økonomien på rett kjøl. Ved valg av tiltak vil vi primært skjerme tjenestene vi yter til 
befolkningen. Utfordringene er likevel så store at man også må regne med kutt i tjenester. 
 
De samarbeidende partier vil: 
 

- ikke bruke realveksten i kommuneøkonomien i 2012 og 2013. Forventet effekt - 15-20 
millioner. 

- foreta et effektiviseringskutt på 3 % i eksisterende rammer i 2012.  Rådmannen gis 
fullmakt til å fordele kuttene på de ulike enhetene, samt bruke administrative grep som 
stillingsstopp og vakanser for å oppnå innsparingsmålet. Reglene om medbestemmelse 
forutsettes ivaretatt. Forventet effekt – 25 millioner. 

- øke eiendomsskatten med 24 millioner i 2012. Eiendomsskatten skal ikke økes 
ytterligere i perioden. 

- foreta omstrukturering innenfor skolesektoren når resultatet av agendarapporten legges 
frem. Partene er innforstått med at dette trolig medfører skolenedleggelse, eller 
omstrukturering mellom barne- og ungdomsskoler. Samlet mål for innsparing vil 
utgjøre om lag 10 millioner. 

- se på innsparingsbehov i pleie og omsorgssektoren. Samlet mål for innsparing vil 
utgjøre om lag 10 millioner. 

- legge frem et langsiktig program for innsparing/effektivisering i løpet av 2011. 
- åpne for bruk av ideelle organisasjoner for drifting av Bergsodden sykehjem. 
- ha særlig fokus på pengebruken og budsjettdisiplinen innenfor pleie- og 

omsorgssektoren. 
 
 
Nærings- og arealpolitikk 
Harstad har et stort potensiale for nye arbeidsplasser, men vi må intensivere det 
næringspolitiske arbeidet. Dette skal vi få til ved tidlig innsats og økt samarbeid. Som 
kommune er det viktig at vi er positive til nyetableringer, at vi er forutsigbare og tydelige - 
tidlig. Ved viktige prosjekter skal det være politisk deltakelse allerede på 
forhåndskonferansen dersom privat part ønsker det. 
 
De samarbeidende partier skal bidra til utvikling av et framtidsrettet landbruk i     
Harstadregionen. Dette innebærer tilrettelegging for utvikling av så vel    
tradisjonelt landbruk som småskaladrift. Vi vil arbeide for å videreutvikle disse 
arbeidsplassene og bidra til nyskaping i næringa.  
 
Det skal føres en restriktiv jordvernpolitikk. Dyrket og dyrkbar jord bør ikke bygges ned av 
nærings-, bolig- eller fritidsbebyggelse. I Harstad kommune finnes det areal til disse 
formålene, uten at jordareal til matproduksjon ødelegges. Vi skal samtidig utvise et fornuftig 
skjønn i slike saker. 

 



3 
 

Vi skal tilrettelegge for vekst og utvikling i alle deler av kommunen. Tilrettelegging for 
boligbygging er en viktig del av en slik strategi. Avgjørende for boligetablering i alle deler av 
kommunen, er god infrastruktur. Et godt eksempel er arealene mellom Årnes og Stornes, som 
har vært avsatt til boligbygging i mange kommuneplaner, men som ikke realiseres på grunn 
av mangel på felles og god nok vannforsyning. 
 
 
 
De samarbeidende partier vil: 

- få på plass det planlagte næringsarealet på Stangnes så fort som mulig, og vi vil gå i 
dialog med Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune for å få en løsning på den 
varslede innsigelsen. 

 
- være tilretteleggere og pådrivere for at den vedtatte reguleringsplanen for 

Nordlysparken blir realisert. 
 

- utarbeide ny kystsoneplan. 
 

- bistå Fellesrådet i å få på plass flere sentrumsnære gravplasser, herunder en utvidelse 
av Tofta. 

 
- jobbe for at Harstad kommune skal få en langt større andel av de regionale 

utviklingsmidlene. Dette innebærer at vi må være pådrivere, gi administrativ bistand 
til søkere, være døråpnere og deltakere i møter med det regionale 
virkemiddelapparatet. 

 
- at Harstad skal være de fremste pådriverne for at nye områder konsekvensutredes og 

åpnes for olje og gassutvinning, blant annet Nordland VI og VII og Troms II. 
 

- styrke oljemiljøet i Harstad og jobbe for å få lagt driftsorganisasjonen for Luva hit. 
 

- arbeide for at Petroleumstilsynet legger en avdeling til Harstad.  
 

- tilrettelegge for nye næringsarealer og nyetableringer innen olje- og gassnæringen. 
 

- arbeide for at Regjering og Storting velger Evenes som framtidig kampflybase, og at 
dette skjer i nært samarbeid med Troms fylkeskommune og fellesprosjektet som består 
av Harstad, Narvik og 11 distriktskommuner. 
 
 

Veipakke Harstad 
De samarbeidende partier er enige i behovet for veipakken, men uenige i finansieringsmåten. 
Vi vil utrede alternativ finansiering. Det skal tas kontakt med Samferdselsdepartementet og 
Troms fylkeskommune for å se hvilke midler vi kan få uavhengige av bompengefinansiering. 
Når dette er ferdig utredet og forhandlet, skal veipakke Harstad tas opp til ny behandling av 
finansieringen. 
 
 
 
 
Harstad sentrum 
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Harstad havn står foran miljøopprydding, samt utdyping av farled. Dette gir potensiale for 
samordningsgevinst ved å iverksette flere tiltak samtidig. Vi skal gå i dialog med Kystverket 
og Troms fylkeskommune med sikte på spleiselag for å få på plass bølgedemping av indre 
havn. Slik kan man få på plass en gjeste- og småbåthavn i sentrum.  
 
Vi ønsker en samordning av drosje, buss- og båt terminal i Harstad havn med særlig vekt på 
trafikale løsninger. Dette gir muligheter for frigjøring av areal i Harstad sentrum, samt 
potensiale for medfinansiering av løsning på havnas areal. Det gamle fryseriet skal rives.  
Anløp av hurtigbåt skal skje i Harstad sentrum i tilknytning til den nåværende terminal. 
 
Harstad kommune har igangsatt arbeidet med en sentrumsplan. Resultatet av 
arkitektkonkurransen vil foreligge i løpet av høsten. Det vil bli tatt initiativ for å få på plass 
ekstern finansiering slik at sentrumsplanen kan ferdigstilles. Torvet i Harstad skal gis 
universell utforming. 
 
Trygge lokalsamfunn 
Lokalsykehuset er viktig for vår trygghetsfølelse og helsetilbudet i regionen. Vi vil fortsette 
arbeidet for å trygge akuttberedskapen og fødetilbudet ved sykehuset. Ambulansetjenesten 
mellom Tromsø og Bodø må forsterkes med en helikopterbase lokalisert i Harstad. 
 
Gjennomføre samhandlingsreformen i samarbeid med nabokommuner, eksempelvis etablere 
et helsehus. 
 
WHO-godkjenning av Harstad kommune som Safe Community skal sikres. Vårt Trygge 
Lokalsamfunn skal videreutvikles til et utstillingsvindu for resten av Norge. 
 
Vi vil foreta en gjennomgang og oppdatering av politivedtektene. 
  
Skole 
Vi ønsker å utvikle fremtidens harstadskole ved å legge vekt på: 

- faglig innhold og ei undervisning som er tilpassa den enkelte slik at elevene får et best 
mulig grunnlag for læring og kunnskap. 

- gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold for elever og ansatte. 
 
Vi vil: 

- arbeide for å frigi mer av lærernes tid til undervisning og mindre tid til rapportering, 
dokumentering og statistikkinnhenting. 

- arbeide for å gjøre undervisningen mer praktisk rettet og variert. 
- videreføre ALA og Stangnes 8-13. 
- målrette og styrke etter- og videreutdanning for lærere. 
- arbeide for å realisere tilbud om “Forsterket skole” for psykisk utviklingshemmede. 
- gi et fast tilbud om sommeråpen SFO 
- videreføre Newtonrommet som et ledd i skolens realfagsatsing. 
- arbeide for en hensiktsmessig og forutsigbar skolestruktur i et langsiktig perspektiv, 

der lærertetthet vektlegges.  
 
 
Barnehage 
Vi vil arbeide for: 

- et mangfold i barnehagetilbudet med tanke på åpningstid, innhold, pedagogikk og 
tilpasning for barn med spesielle behov. 
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- at  alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass. Å kunne tilby barnehageplass 
er en viktig del av tilrettelegging for næringslivet og for at unge familier skal velge 
Harstad som bosted. Derfor skal vi gå i dialog med staten for å skaffe finansiering til 
investering og drift av barnehageplasser for de helt yngste barna, samt utrede 
kostnadene med dette og løpende opptak. 

- at barnehagene skal oppgraderes og tilfredsstille kravene i Arbeidsmiljøloven (AML), 
HMS-forskrifter og lov om universell utforming. 

- å realisere Familiens hus 
- at kommunale og private barnehager skal  få likeverdig behandling. 

 
 
Alderdom   

Vi vil sikre en verdig omsorg for alle som har behov for det i alderdommen. 
 
Vi vil: 

- få på plass drift av hele sykehjemmet på Bergsodden i 2014.  
- åpne for at ideelle organisasjoner kan drifte på Bergsodden. 
- arbeide for fortsatt drift av Sama etter 2014. Primært som boliger med heldøgns 

omsorg, dersom statlige tilskuddsordninger gjør dette mulig. 
- peke ut tomt for neste sykehjem slik at Harstad kan møte eldrebølgen.  
- evaluere tildelingsenheten. 
- benytte statlige investeringsordninger. 
- ansette flere kvalifiserte pleiere innen de ulike faggruppene. 
- bevare aktivitetssentrene og helsestasjon for eldre. 
- arbeide for å få på plass forutsigbare avlastningsordninger og en reell omsorgslønn. 

           
Rusmiddelpolitikk 
Vi vil ha et offensivt rusforebyggende arbeid med hovedvekt på redusert rekruttering og en 
restriktiv skjenkepolitikk. Det betyr at vi holder fast ved skjenketidene, øker satsingen på 
kontroller og strengere reaksjoner på brudd. 
 
Vi vil gjennomgå den ruspolitiske plattformen samt intensivere samarbeidet med politiet slik 
at sentrum også skal være et trygt sted og ferdes på kvelds- og nattestid. 
 
Arbeidstakerpolitikk 
Vi vil arbeide for at heltid blir en rettighet og deltid en mulighet, gjennom aktivt samarbeid 
med ansatte om utvikling av turnuser, studentstillinger, økt grunnbemanning og rettigheter til 
reell stillingsandel. Dette vil sørge for større stabilitet, faglig kvalitet og mindre behov for 
vikarer. 
 
Vi vil arbeide for å få på plass en overordnet avtale om praksisplasser mellom Høgskolen i 
Harstad og Harstad kommune. 
  
Frivillighet  
Frivillig sektor er viktig for trivsel og bolyst.  
 
Vi vil arbeide for: 

-  å øke praktisk og økonomisk støtte til lag og foreninger. 
- videre realisering og finansiering av Stien langs sjøen. 
- tilrettelegging for folkehelse og friluftsliv. 
- juridisk gjennomgang av statuttene for Folkeparken for å klarlegge kommunens 

handlingsrom. 



6 
 

 
 
 
Kulturpolitikk 
Harstad skal fortsatt være den ledende kulturbyen i nord. 
 
Vi vil: 

- videreføre støtte til Festspillene i Nord-Norge, Harstad kulturhus og Radio Harstad. 
- styrke kulturskolens posisjon som kulturelt ressurssenter. 
- Videreutvikle Takt og Tone – prosjektet. 
- søke eksterne midler for å få til nye tiltak. 
- videreutvikle den kulturelle skolesekken slik at kommunen selv får full råderett over 

midlene som tildeles. 
- evaluere og tilpasse virksomheten slik at Plastelina kan gi et tilbud til en bredere 

ungdomsgruppe. 
 

 
Valgteknisk samarbeid 
Partene legger til grunn følgende fordeling av verv: 
 
Ordfører  Marianne Bremnes AP 
Varaordfører  Jan Fjellstad  V 
Formannskap: Høyre 1 
  SP 1 
  AP 1 
 
Varamedlem i formannskap: Rødt 1 
 
Leder utvalg for oppvekst Per Pedersen KRF 
Leder utvalg for omsorg Arbeiderpartiet 
Leder planutvalg Høyre + 1 medlem 
Leder partsammensatt utvalg SV 
 
 
Partene er enige om å fordele øvrige plasser og varaplasser i utvalgene herunder nestlederverv 
ut fra de samme prinsipper frem til 3. oktober. 
 
 
 
 
Harstad 22.9.2011 
 
 
 
Jan Fjellstad   Per Pedersen   Astrid Nygård 
Venstre   Kristelig Folkeparti   Senterpartiet 
 
 
  
Britt Skinstad Nordlund    Marianne Bremnes  
Høyre    Arbeiderpartiet 
 


