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1. Rådmannens innledning 
Etter flere vanskelige år med inndekning av tapene etter Terra-saken, og et omfattende 
arbeid  med å tilpasse driftskostnadene til inntektene, har de økonomiske resultatene de 2 
siste årene vært gode. Arbeidet med 2017-budsjettet ble vanskeligere enn forventet da svak 
vekst i rammetilskuddet medfører at forventet pris- og lønnsvekst ikke dekkes. Isolert sett er 
dette noe en kommune på størrelse med Narvik bør være robust nok til å takle. Når svak 
vekst sammenfaller med stor økning i behovet for tjenester innen heldøgns omsorg, 
brukerstyrt personlig assistent og spesialundervisning i skolen blir det utfordrende. 
Budsjettet som legges fram er i balanse, men målet om positivt driftsresultat på 3 % oppnås 
ikke i økonomiplanperioden. At et slikt driftsresultatet ikke oppnås i budsjettet er uheldig 
grunnet stort investeringsbehov framover, men det er nødvendig slik rådmannsteamet ser 
det.  

 
Det er i budsjettforslaget lagt vekt på å ikke redusere tjenestene til innbyggerne. Dette 
medfører at kravet til effektivisering og det å finne alternative løsninger for nye behov er stort 
i økonomiplanen, og medfører risiko for kutt hvis effektene uteblir. Rådmannsteamet mener 
allikevel at det er riktig strategi å velge i økonomiplanen da kutt i tjenester vil medføre store 
konsekvenser for enkeltpersoner og grupper. Budsjettet slik det nå foreligger vil  kreve svært 
stram økonomistyring fra bystyret og administrasjonen.  
 
Kostnadsnivået innen omsorg er fortsatt for høyt, og det er foreslått tiltak for å redusere dette 
i økonomiplanperioden. Tiltak er bemannings- og turnusplanlegging, sykefraværsreduksjon 
samt siste fase av vedtaksprosjektet. Demensomsorgen er prioritert, og det foreslås å gjøre 
tiltak for å innrette denne på en bedre måte samt øke kapasiteten innenfor den økonomiske 
rammen for tjenesten.  
 

Til tross for et stramt budsjett er det søkt å finne nye tiltak som bidra til utvikling og vekst. 
Eksempler på dette er nybygg og samlokalisering av Ofoten brann IKS, Veg og park og 
Narvik vann KF i Teknologibyen, opprusting av turområde og skulptur i Elvedalen, utvikling 
av flere tilbud og dagsenterplasser i tilknytning til Aktvitetssenteret og økt satsing på 
bibliotek. Innovativ tiltak innen velferdsteknologi og digitaliering er også prioritert. Videre er 
bygging av ny skole innarbeidet i økonomiplanperioden.  

 

De langsiktige tiltakene for Narvik kommune og samfunnet må rettes mot befolkningsvekst, 
utvikling av arbeidsplasser samt bolyst. Næringsfondet er foreslått disponert i større grad 
direkte mot næringsutviklingsaktiveter på kort og lang sikt. Videre vil BDOs analyse av 
næringsutvikling med forslag til forbedringer være en viktig sak hvor bystyret skal velge 
strategi for vekst. Denne saken skal behandles tidlig i 2017. Den foreslåtte gjennomgangen 
av hele kulturområdet med sikte på bedre samhandling mellom offentlige og private aktører 
samt frivilligheten er også viktig.  

 

Rådmannen har i forslag til økonomiplan 2017-2020 gitt sine anbefalinger for driftsrammer, 
tjenesteutvikling og investering for fireårsperioden. Vi står overfor en krevende, men 
spennende økonomiplanperiode som med fortsatt godt samarbeid mellom politisk ledelse, 
de ansattes representanter og administrasjonen vil gi gode tjenester til innbyggerne.  

 

Wenche Folberg 

rådmann 
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2. Økonomiplan og strategigrunnlaget  
Det er viktig å ha et lengre perspektiv når en legger strategier for å sikre en sunn utvikling i 
kommunens økonomi. Kommuneplanen legger føringer for kommunens strategiske satsing i 
årene som kommer og er grunnlaget for utarbeidelse av andre planer. Langsiktighet i vedtak 
som gjelder budsjett 2017 og føringer for 2017-2020 krever derfor koblinger til 
kommuneplanen og handlingsdelen- økonomiplanen. Handlingsdelen skal støtte opp under 
kommunens overordnete mål, og samtidig være utformet med tanke på innarbeiding av tiltak 
i økonomiplanperioden, innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. 

 

Rådmannens budsjettgrunnlag er noe endret fra tidligere år. Budsjettdokumentet er kortere 
og fokuserer i større grad på resultater og tiltak framover, og mindre på beskrivelser av 
dagens situasjon. Slike beskrivelser og analyser følger som vedlegg. Endringen innebærer 
også at vi har startet arbeidet med å innarbeide handlingsplanene i planverket i 
økonomiplanen hvert år. Disse vil inngå og rulleres i budsjettgrunnlaget. Første skritt tas i 
2017 ved at  handlingsdelen følger som eget vedlegg med status for alle tiltak. Fra 2018 
inngår og rulleres som del av økonomiplanen.  

 

Oppmerksomhet på mer langsiktige utviklingstrekk i samfunnet, og da spesielt 
befolkningsutviklingen, gjør det også viktig å se plangrunnlaget under ett.  

 

Kommuneplanen består av to deler hvor samfunnsdelen beskriver ønsket utvikling i 
kommunen og arealdelen skal vise hvilke fysiske og arealmessige konsekvenser dette får. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2015. Samfunnsdelen skal være 
kommunens styringsdokument og legge føringer for Narvik kommunes mål og strategier 
frem til 2025. Målet er at planen skal være med på å utvikle kommunen til en attraktiv og 
bedre kommune å bo, arbeide og oppholde seg i. I planstrategien har bystyret vedtatt fem 
fokusområder. Fokusområdene er; 

 

 Befolkningsstruktur 

 Økonomi 

 Folkehelse 

 Tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser 

 Miljø 

 

Samarbeid på tvers og tidlig intervensjon for å forebygge uønsket utvikling og tilbakefall gjør 
at kommunen og innbyggerne må stå sammen og spille på lag. Rådmannen vektlegger 
målet om flere innbyggere/befolkningsvekst i kommunen. Rådmannen mener derfor at 
fokusområdet arbeidsplasser og næringsutvikling må prioriteres sterkt i planperioden. 
Arealplanlegging skal bli mer forutsigbar og ferdige regulerte arealer for næringsutvikling 
skal i større grad klargjøres.  

 

I økonomiplanperioden vil bystyret få til behandling store og viktige struktursaker som gjelder 
skole, barnehage og idrettsanlegg.  Investeringsbeslutninger gir langsiktige konsekvenser, 
både for økonomi og driftsform.  

 

Den videre gjennomgangen av økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 tar utgangspunkt i 
utviklingstrekk i samfunnet, med fokus på befolkningsutvikling samt statlige føringer og 
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økonomiske nøkkeltall. Deretter gjennomgås sentrale inntekts- og utgiftsposter samt 
fordeling av midler og ressurser til ulike sektorer og tjenesteområder samt 
investeringsbudsjettet for perioden.  

Utfordringer for Narvik kommune 

Hovedutfordringene i kommunens økonomi kan oppsummeres i følgende punkter:  

 

 Færre innbyggere. Størst nedgang i aldersgruppen 0-19 år 
o Gir lav inntektsvekst frie inntekter og derfor mer krevende å svare ut for 

statens føringer 

 Kostnadskrevende investeringsplaner  
o Økt gjeldsbelastning 

 Store pensjonskostnadene 

 Styrket disposisjonsfond i 2015, men fortsatt lavt 
o Basert på investeringsbehov  

 Merutgifter i tjenester, særlig innenfor omsorg er aktiviteten høyere enn budsjettert 

 økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere kommer i tillegg  

 

Arbeidsledighet 

Helt ledige registrert ved NAV utgjorde av 2,7 pst. av arbeidsstyrken ved utgangen av 
august, som er en liten nedgang fra 2,9 pst. i 2015. Narvik har dermed noe lavere ledighet 
enn landsgjennomsnittet (3,1 pst.). 

 

 

 

Befolkningsutvikling og demografikostnader 

Figuren under viser at økt innvandringen i løpet av 2015 har veid opp for økende utflytting til 
andre kommuner. Fødselsoverskuddet har vært marginalt i perioden. Innbyggertallet økte i 
2014, men har falt i 2015 og til første kvartal 2016 med 93 personer. I 2.kvartal økte 
innbyggertallet med 30 personer.  
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Det er innbyggertallet 2. kvartal hvert år, som ligger til grunn for utmåling av rammetilskudd 
til kommunene. Narvik kommunes innbyggertall har gått ned, mens innbyggertallet i landet 
som helhet er økt med 47 391. Det indikerer et lavere rammetilskudd for Narvik kommune 
isolert mot denne indikatoren fra 2015 til 2016 

Befolkningsutvikling og demografikostnader 

 

 

2.1 Prognose økonomiplanperioden 

 

 

Hvordan aldersgruppene varier i et tidsperspektiv på kort og lang sikt har betydning for all 
fremtidig planlegging. Dette gjelder også for Narvik kommunes tjenestetilbud. Med dagens 
befolkningssammensetning vil andelen 67 år og eldre utgjøre en stadig større del av 
befolkningen i kommunen. I 2016 utgjør denne aldersgruppen 16 ,48 %, mens den i 2040 vil 
utgjøre 20 % av Narviks befolkning, forutsatt alternativ middels nasjonal vekst.  

 

Barnehage 

Fødselstall gir seg utslag i forventninger om antall barn i barnehagealder. Beregninger viser 
at antall barn i barnhagealder ikke vil øke frem mot 2020. For  2021 frem til 2026  er det 
forventet en  økning. Dette er usikre tall siden dette gjelder barn som ennå ikke er født. 
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Grunnskole 

For aldersgruppen 6 - 15 år vil innbyggertallet øke noe mot 2020 med 64 flere innbyggere 
enn i 2016. I 2026 vil det komme en ny topp med 2104 innbyggere. Økningen er beregnet å 
komme for barn i barneskolealder. Aldersgruppen 13-15 år vil synke frem til 2018. Dette tar 
seg sakte opp igjen mot 2026. Tallene og utviklingen av elevtallet vil ligge til grunn i det 
pågående arbeidet med ny skolestruktur og planlagte nybygg.  

 

Unge og voksne 

Antall 16-19 vil reduseres i økonomiplanperioden og frem mot 2026. 

Det blir færre innbyggere i alderen 20-66 år. Dette er den yrkesaktive gruppen, som det vil 
være viktig å iverksette tiltak for, for å unngå utflytting fra kommunene.  

 

Eldre 

De største endringene i årene framover vil komme i aldersgruppene fra 67 år og over. Som 
også grafen under viser vil den prosentvise fordelingen mellom aldersgruppene dreie mot 
flere eldre og færre yngre. 

 

Prognose  

Prognosen er basert på middels vekst med fremskriving basert på befolkning 2014.  

Grafen viser at den eldste aldersgruppen 80+ vil utgjøre en økende innbyggergruppe i 
perioden. Tilsvarende vil innbyggere i de yngste aldersgruppene reduseres-. 
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Demografikostnader 

Barn, unge og eldre samt personer med utvidet omsorgsbehov er sentrale målgrupper for 
kommunale tjenester, og utviklingen i disse gruppene har derfor stor betydning for 
kommunens rammeoverføring og utgiftsfordeling. Figuren viser utvikling i beregnet 
utgiftsbehov for de kommende 10 årene, gitt befolkningskriteriene i inntektssystemet. 
Utviklingen viser et stadig større behov for å øke prioriteringer av tjenester innenfor pleie og 
omsorg,  

 

 

 
3. Frie inntekter- Føringer og pålegg fra staten. 

Rammetilskudd 

Økonomiplan 2017-2020 bygger på beregninger for Narvik kommune basert på 
statsbudsjettet for 2017.  

Kommunesektorens frie inntekter i 2017 er anslått til om lag 356,9 mrd. kroner. De frie 
inntektene består av rammetilskudd (45 %.) og skatteinntekter (55 %.). Regjeringen legger 
opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på 3,4 mrd. kroner, 
tilsvarende 0,7 %. Videre legger regjeringen opp til realvekst i frie inntekter på 4,075 mrd. kr. 
for sektoren samlet, dette tilsvarer en realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten i samlede 
inntekter er lavere enn veksten i de frie inntektene, er at øremerkede tilskudd er foreslått 
redusert.  

 

Pris- og lønnsveksten, deflator,  i kommunesektoren er anslått til 2,5 %. Det er anslått en 
lønnsvekst i kommunene på 2,7 %, dette utgjør 2/3 i deflator. Prisveksten er satt til 2,0%. 

 

Narvik kommune får en nominell vekst på 1,7%. Snittet for landet er  beregnet til 2,7% og for 
Nordland 2,1%. En ulik vekst mellom kommunene kan i all hovedsak forklares med utvikling 
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og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og endringer i inntektssystemet. For 
Narvik kommune innebærer dette en realnedgang på -0,8%. 

 

 Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:   

 Rentekostnader   

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 
lønnsveksten.   

 Demografikostnader 

Skatt 

Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på 11,8 %. Anslaget på 
kommunesektorens skatteinntekter i 2017 bygger bl.a. på 0,7 % sysselsettingsvekst og 2,7 
% lønnsvekst fra 2016 til 2017. Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue 
anslås å utgjøre 183,8 mrd. kr. i 2017, en nominell vekst på 2,3 % fra 2016. Økningen er 
moderat på grunn av de betydelige merskatteinntektene i 2016, et forhold som er av 
engangskarakter knyttet til uttak av ekstraordinært store utbytter til personlige skatteytere.  
Gitt omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen, og ettersom Narvik kommune 
har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt som 
har størst betydning for budsjettåret 2017 og økonomiplanen 2017-2020.  

 
3.1 Satsingsområder - føringer fra statsbudsjettet 

Narvik kommunes vurdering av områdene beskrives under respektive sektorer 

 

Opptrappingsplan for rus 

For 2017 foreslås en opptrapping gjennom styrking av kommunenes frie inntekter på kr 300 
mill. 

  

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Det foreslås en økning i kommunerammen i 2017 på 50 mill. kr. begrunnet i satsingen på 
helsestasjon og skolehelsetjeneste. I tillegg foreslås det å bevilge 101 mill. kr. til øremerket 
tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Det er usikkert hvor vidt dette er 
en videreføring av et søknadsbasert tilskudd som ble utlyst i 2016 eller en reell økning. Dette 
gjelder kommuner som kan dokumentere at de har brukt økning i rammetilskuddet til 
tjenesten. 

  

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en 
opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt 
rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten.100 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet 
med økt satsing på habilitering og rehabilitering. I tillegg foreslås det å øremerke 100 mill. kr. 
til opptrappingsplanen, hvor av 91 mill. kr. til et nytt øremerket stimuleringstilskudd for 
kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 

  

Personer med demens 
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Det foreslås å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med 
demens i 2017, svarende til om lag 45 mill. kr. Dette er øremerket tilskudd over Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett på ca kr 70.000 pr plass. 

  

Styrking av tilskuddet til rekruttering av psykologer 

I 2017 styrkes tilskuddet til kommuner som rekrutterer psykologer med 20 mill. kr.  Dette er 
et søknadsbasert tilskudd pr kr 300.000 pr hel stilling. 

  

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Regjeringen foreslår investeringstilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2017. I 
årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i 
kommunene. Regjeringen foreslår derfor å endre investeringstilskuddet, slik at det kun gis 
støtte til prosjekter som øker antall plasser, ikke til rehabilitering av eksisterende plasser. 

 

Ressurskrevende brukere 

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 
2017. Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015-2016 
(2,4 pst.). I tillegg økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover dette. Det nye 
innslagspunktet blir da 1,157 mill. kr. For Narvik kommune innebærer dette, basert på antall 
rapporterte brukere i 2016, en redusert refusjon på kr 2,3 millioner. Beløpet inngår i valgte 
tiltak; Redusert refusjon fra staten ressurskrevende brukere.  

  

Tidlig innsats i skole 

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Dette for å fange opp 
utfordringer hos elever og følge dem opp raskt. 150 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til 
kommunene er begrunnet i denne satsingen. 

 

Korreksjonssaker 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren 
kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk 
belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. 

Endringer i finansiering, herunder innlemninger i rammetilskuddet 

 

 Boligsosialt kompetansetilskudd 

 Tilskudd til boligsosialt arbeid 

 Tilskudd til frivillighetssentraler 

 Ny naturfagstime, helårseffekt 

 Økt foreldrebetaling 

 Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 

 Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet, helårseffekt 

 Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri 

 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 

 Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi 

 Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 

 

Totalt er Narvik kommune tildelt i underkant av 1 mill kroner som kompensasjon for disse 
endringene. Dette inngår i nominell vekst på 1,7% i frie inntekter. 
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4. Målområde - økonomi 

 

 

Resultat tidligere år viser at Narvik kommune har oppnådd overordnede mål. Både for 2014 
og 2015 er det oppnådd overskudd i driften samt positivt netto driftsresultat på over 3%. 

Økonomiplanen 2017-2020 

Det er vedtatt og igangsatt flere langsiktige omstillingsprosjekt i tidligere 
økonomiplanperioder som videreføres i denne revidere økonomiplanperioden. Utfordringen 
med å etablere en bærekraftig kommuneøkonomi er i stor grad knyttet til investeringsbehov 
for å etablere effektive strukturer for tjenesteområdene omsorg og grunnskole. Kommunen 
har i tillegg et etterslep i rehabilitering og investeringen for de fleste formålsbygg samt 
infrastruktur. Økte investeringer vil føre til økte finanskostnader og økt krav til 
egenkapitalfinansiering som må dekkes over driftsbudsjettet.  

 

Overordnede økonomiske strategier 

Det er i økonomiplan 2017-2020 innarbeidet tiltak for å sikre kommunens økonomiske stilling 
gjennom; 

 

 Mål om netto driftsresultat på 3%  

 Et styrket vedlikeholdsnivå  

 En bærekraftig gjeldsvekst 
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Økonomiske nøkkeltall 

 

 

Narvik bystyre vedtok i sin investeringsstrategi 2015-2018 et langsiktig mål om å etablere 
netto driftsresultat på 3%. Netto driftsresultat ble i 2015 på 3,7 prosent av driftsinntektene. 
Resultatet for 2015 kan i hovedsak tilskrives stram økonomistyring, lavere renteutgifter, 
lavere pensjonskostnader, økt skatt og rammeoverføring samt forlik og rettsoppgjør mot 
DNB (Terrasaken). Budsjettene ble i 2015 styrket for sektorene innen grunnskole, helse, 
omsorg og sosial i løpet av året som følge av flere ressurskrevende brukere og økt 
tjenesteomfang. Innen helsetjeneste og miljø var økningen størst og var relatert til nye 
ressurskrevende brukere innen Rus og psykiatri samt barnevernstjenesten.  

 

4.1 Hovedoversikter økonomiske tall 

Budsjettforutsetninger driftsbudsjettet- Budsjettskjema 1A 

Budsjettet er basert på den kommunale deflatoren, som beregnet i statsbudsjettet for 2017. 
Det innebærer lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester på 2,5%. For perioden 2017-
2020 er beløpene oppgitt i faste 2017 priser (dvs at beløpene ikke er pris- og lønnsjustert). 
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Eiendomsskatt 

Det er lagt til grunn følgende om eiendomsskatten:  

 

 

Til tross for store utfordringer i økonomiplanperioden foreslås ingen endring i promillesatsen 
for fastsetting av eiendomsskatt. Endring av inntekt i 2020 er basert på at det gjennomføres 
retaksering i økonomiplanperioden. Merinntekter er etter retaksering er innarbeidet fra 2020 
med kr 4,5 mill. 

Gebyrer og brukerbetalinger 

Brukerbetalinger i forhold til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. 
reguleres i henhold de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett. Narvik 
kommune yter også tjenester og service uten at dette er pålagt ved lov. Fordi kommunen i 
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praksis er i en monopolsituasjon må disse virksomhetenes drift følge ordinære 
forvaltningsmessige prinsipper. 

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i ”Retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester”. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, 
feiing, plan- og byggesak samt skolefritidsordningen. For gebyrer og brukerbetalinger som er 
prissatt ved selvkostkalkyler foretar kommunen etterkalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette 
medfører at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller 
underskudd i selvkostregnskapene føres mot respektive selvkostfond. 

Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold 
til kommunal deflator, eventuelt en lavere prisvekst etter en helhetsvurdering. 

Pensjonsutgifter

 

Kommunen har tre pensjonsordninger: Fellesordningen (KLP), Lærerordning (Statens 
pensjonskasse) og sykepleierordningen (KLP). Tabellen nedenfor viser utviklingen av 
pensjonssatser (likviditetsmessig) i % fra 2012 til 2017 (arbeidsgivers andel).  

Historiske data er basert på opprinnelig budsjett, ikke endelige utbetalinger. 

Det kan pekes på tre faktorer som påvirker pensjonssatsen: grunnlagsrenten, forventet 
lønnsvekst og G-regulering. I tillegg kommer uføregrad og sykefravær. 

Rente-og avdragsforutsetninger 

Kommunens låneportefølje pr 31.12.16 vil se slik ut: 

Låneporteføljen 

 31.12.2016 

Kommunens samlede lånegjeld 1 423 000 000 

Narvik Vann KF 456 000 000 

Narvik Havn KF 111 000 000 

START-lån andel i kr 211 000 000 

Narvik kommune 644 000 000 

Forventet utvikling lånegjeld i økonomiplanperioden 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Narvik kommune 644 719 864 963 1 096 

START lån 211 251 291 331 371 

Narvik havn 111 100 88 81 81 

Narvik Vann 456 486 516 546 576 

Totalt ”konsern” 1 423 1 556 1 760 1 921 2 124 

Tall i hele millioner kroner 
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Forventet utvikling lånegjeld i økonomiplanperioden 

 

Det vises til eget kapittel om investeringene i økonomiplanperioden for detaljer. 

 

Fastrente 

Narvik kommune har for øyeblikket følgende fastrenteposisjoner over 1 år: 

 

Motpart Beløp Rente Startdato Forfallsdato 

Danske Bank 70 000 000 3,58% des 10 des 17 

Danske Bank 40 000 000 4,11% sept 11 sept 18 

DNB 90 000 000 0,977% juni 16 juni 21 

  200 000 000       

Rente i dette tilfellet refereres til Nibor, og reell rente må ta høyde for kredittmarginen som vi 
betaler utover Nibor på våre lån med flytende rente.  

 

I tillegg regner vi inn renteavtalen mot Infrastrukturfondet som en del av rentebindingen. 
Dette tilsvarer omlag 31 mill kroner. 

 

Fastrenteandelen, målt ved rentebindinger 1 år eller over, er pr utgangen av oktober 36%. 

 

Lån til VAR-sektoren og START-lån har en annen type rentesikring, og holdes utenfor. 
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Utvikling i rente og avdrag i økonomiplanperioden 

Det er forutsatt en lånemargin i forhold til Nibor på +0,70%, eller 70 basispunkter. 

Det er i budsjettet tatt høyde for en “flytende” snittrente på 1,20% for året 2017. 

Gjennomsnittlig rentesats er 2,15% i økonomiplanperioden. 

 

 

 

Rente og avdrag øker med anslagsvis 8 mill kroner i 2021 sammenlignet med 2020. 

 

Det vil være avvik mellom økning av renter, avdrag og gjeld i planperioden. Dette kommer av 
at renter belastes investeringsregnskapet i byggeperioden, og at første avdrag betales året 
etter at bygget er tatt i bruk. Renter belastes regnskapet fra bygget tas i bruk.  

 

Renter og avdrag i tilknytning til gjeld tilhørende Narvik Vann belastes regnskapet i Narvik 
kommune, men dekkes av en overføring fra selvkostregnskapet til Narvik Vann KF. 

 

I tillegg kommer utgifter til formidlingslån som i sin helhet kompenseres gjennom 
brukerbetalinger. 

Lånekapasitet 

 

 

 

Lånekapasiteten er et måltall som viser hvor stor gjeld man kan ha i forhold til budsjetterte 
brutto inntekter. 70% er en grense som ofte blir brukt av Finansdepartementet og 
Riksrevisjonen, og er avledet av gjeldsgrad. Det at man ser gjeld i forhold til inntekter 
indikerer at gjeldsnivået har sammenheng med betjeningsevnen og inntektsnivået. 
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For Narvik kommune sin del vil en økning av måltallet fra 70% til 80% innebære en 
gjeldsøkning på omlag 150 mill kroner og en økning av rente- og avdragsbelastningen med 
omlag 5,9 mill kroner årlig. 

 

Gjeldsgraden i kommunesektoren har økt markert de siste 10 årene. Det er imidlertid store 
variasjoner mellom kommunene. Gjeldsgraden defineres som netto lånegjeld i forhold til 
samlede driftsinntekter. Finansdepartementet har gjort undersøkelser (Kom.prop 2015, 
kapittel 12.5) som viser at om man tar bort lån til selvkost, eller som på annen måte er 
selvfinansierende, så har en gjennomsnittskommune en gjeldsgrad i størrelsesorden 60% av 
driftsinntektene. De kommunevise variasjonene kan være påvirket av en rekke faktorer, og 
nærmere vurderinger av hva som er et fornuftig gjeldsnivå må foretas i hvert enkelt tilfelle. 
F.eks. vil forventet befolkningsutvikling, inntektsnivå samt forventet utvikling framover, 
økonomisk handlingsrom m.m. være noen momenter som kan ha betydning for 
investeringsbehovet og for evnen til å betjene gjelden. Det bør også ses nærmere på hva 
slags type gjeld kommunene har, f.eks. om den er knyttet til utleieboliger der leieinntektene 
dekker rentene. 

 

Riksrevisjonen la i 2015 frem en rapport om gjeld i kommunene. Den viser at omlag hver 
sjette kommune i hadde 2013 en kombinasjon av høy gjeld og lite økonomisk handlingsrom. 
Omlag en tidel av kommunene (41 kommuner) hadde et gjeldsnivå på over 100 prosent av 
inntektene, mens vel en tredel av kommunene (156 kommuner) hadde et gjeldsnivå på over 
76 prosent av inntektene. Det vanligste gjeldsnivået blant kommunene var på 68 prosent av 
inntektene. 

 

Som det fremkommer over, så handler det om å ha en gjeldsbelastning over tid som ikke 
svekker kommunens økonomiske handlingsrom. Narvik kommune står foran en periode med 
store investeringsbehov, og må forberede seg på å bruke en større andel av inntektene til 
renter og avdrag. Investeringsstrategien tar utgangspunkt i at Narvik kommune skal selge 
frigjorte arealer som delfinansiering av investeringene. Det bør også vurderes om det skal 
frigjøres ytterligere kapital gjennom salg av øvrige eiendeler. 

Finansforvaltningen/likviditet 

Narvik kommune har en anstrengt likviditetsmessig situasjon. Negativ likviditet indikerer at 
kommune har brukt mer penger enn det som er kommet av inntekt. Det er to forhold som har 
påvirket dette de siste årene. Narvik kommune innfridde tidligere Terralån med opptak av 
likviditetslån i 2011. Dette overtekket er nå gjort opp.  Det andre forholdet er 
premieinnbetaling pensjon. Narvik kommune betaler årlig større beløp til 
forsikringsselskapene enn hva som reelt bokføres i regnskapet. Differansen mellom 
kommunens pensjonskostnad og premieinnbetaling fremkommer i kommunens 
driftsregnskap som et “overskudd”, premieavvik.  Dette er faktisk betalte utgifter som 
finansieres med trekk på kassekreditt, men som ikke er belastet regnskapet. Positivt 
premieavvik kan derfor ikke benyttes til finansiering av nye driftstiltak.  

Premieavvik 

I regnskapet til kommuner utgiftsføres årets pensjonspremier. I tillegg beregnes årets 
premieavvik, som er lik differansen mellom pensjonspremien som betales inn til 
pensjonsordningene, og årets regnskapsmessig beregnede netto pensjonskostnad. Årets 
premieavvik føres til utgift eller inntekt avhengig av fortegnet på premieavviket. Dersom årets 
premie er høyere enn beregnet kostnad, skal premieavviket inntektsføres (og vice versa). 
Ordningen med å korrigere for premieavviket ble opprettet i 2002 som følge av store påslag i 
beregnet og avkrevd pensjonspremie. Økningen i pensjonspremien kom etter en periode 
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med stor lønnsøkning, fallende renter og fallende avkastning på aksjer. Den brå økningen i 
pensjonspremie førte til at kommunene måtte foreta drastiske kutt fra ett år til et annet, 
hvilket er uheldig i forhold til kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestenivået.  

Kommunaldepartementet innførte ordningen med premieavvik for å sikre en jevnere og mer 
forutsigbar pensjonskostnad for kommunene, slik at kommunene kunne tilpasse seg økte 
pensjonskostnader over en viss periode. Dette vil kunne gi både mer rettferdige og mer 
gjennomarbeidede kutt i tjenestenivået. Regnskapsreglene sier at kommunene enten kan 
amortisere over 1 år eller over 7 år (15 år frem til 2012 og 10 år frem til 2014). Det er dog 
ikke noe i veien for at en kommune tilpasser driften over en kortere periode, for eksempel 
inneværende budsjettperiode.  

 

 

 

 4.2 Investeringsbudsjettet 2017-2020 

 

 

 

Investeringer som inngår følger av investeringsstrategien i planperioden 2015-2018 samt 
nye investeringsbehov i revidert økonomiplan 2016-2019 og 2017-2020.  

Selvfinansierende investeringer innenfor VAR-området fremmes i økonomiplanen til Narvik 
Vann KF. 

Beløp i tabellen oppgir beregnet låneopptak til finansiering av investeringene. 
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I økonomiplanperioden er det satt av kr. 23 900 000,- til idrettsbygg. I hovedsak er 
investeringene knyttet til Idrettens Hus, hvor det skal gjøres større rehabiliteringer i 
forbindelse med svømmedelen. Det er også tatt høyde for tiltak på Bjerkvik basseng og 
Narvik stadion. Bystyret har vedtatt å utrede et folkebad i Narvik kommune. Det 
gjennomføres et skisse- og et forprosjekt som beslutningsgrunnlag for et folkebad.  

I økonomiplanperioden er det satt av 300 mill kroner til ny ungdomsskole og 21,5 mill kroner 
til barnehage.  I 2017 vil det gjennomføres investeringer knyttet til Skistua skole, hvor det 
skal iverksettes en større utbedring av fasader. Utbygging av ny ungdomsskole antas å 
være ferdig i slutten av økonomiplanperioden. 

 

Det er satt av midler til omsorgsbygg som omhandler ferdigstillelse rehabilitering Ellas Minne 
samt Furugården dagsenter. I budsjettet for 2017 er det medregnet en investeringsstøtte på 
5,7 mill kroner fra Husbanken vedr. Furugården dagsenter.  

 

I samarbeid med Nordkraft AS planlegges investeringer i ny brannstasjon, verksted/kontor 
og lager for Ofoten Brann IKS, Narvik kommune Veg og park samt Narvik Vann KF. 
Lånebeløp er beregnet til 128 mill kroner. 

 

Det er lagt inn økte bevilgninger for infrastruktur herunder tunnel til nytt sykehus og helsehus 
på Furumoen, kommunale veger og IKT. 

 

Revidert investeringsplan 2017-2020 viser et økt lånebehov på kr 120 millioner. Dette 
inkluderer ny brannstasjon, tunnel og kommunale veger, og er redusert med forventet salg 
av eiendeler.  

 

Investeringene over er satt opp i forhold til når låneopptaket forventes gjennomført. Det vil 
kunne avvike en del i forhold til realisert fremdrift. På byggeprosjekter vil byggelånsrenter 
kostnadsføres i investeringsregnskapet, mens avdragsbetalingen vil starte året etter at 
bygget er ferdigstilt, og i takt med avskrivningene. Det betyr at rente- og 
avdragsbelastningen vil være en del høyere etter økonomiplanperioden 2017-2020. I 2020 
vil avdragene være omlag 11,5 millioner høyere enn i 2016. Årlig rentebetaling vil være 
omlag 7 millioner høyere i 2020 enn i 2016 (forutsatt samme rentesats). I og med at renter 
og avdrag vil slå ut for fullt i 2021, øker beløpet med 8 mill kroner i 2021. Totalt vil 
investeringene som ferdigstilles i løpet av perioden 2017-2020 øke kommunens 
finansomkostninger med 26,5 millioner kroner. Det vil derfor være helt avgjørende at 
investeringene medfører reduksjon i arealbruk (redusert antall kvm) samt bidrar til 
effektivisering av tjenestene (reduserte driftskostnader).  
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5. Gjennomgang av sektorene 
 

 

Felles gjennomgående utfordringer for sektorene 

Narvik kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og 
konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas 
gjennom delegering av ansvar og myndighet fra bystyret, via rådmannen til enhetslederne.  
Ambisjonen for økonomiplanen er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller 
brukernes behov. Den overordnede målsettingen er å utvikle gode tjenester med fokus på 
kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. 

 

Flere utviklingstrekk fører til at kommunen står overfor store utfordringer, både økonomisk 
og personellmessig. Disse er demografiske endringer som fører til en økning i antall eldre, 
og en økning i befolkningen som lever med kroniske sykdommer. Bedre 
behandlingsmetoder fører til at flere lever lengre, og som i mange år vil være avhengig av å 
få bistand fra helse- og omsorgstjenestene. Det er også en utvikling med stadig flere 
kompliserte og sammensatte diagnoser som følge av økt alder, som vil kreve større 
kompetanse for å håndtere. Det er en fortsatt økning i antall yngre brukere av pleie og 
omsorgstjenester. I sum er det stadige flere personer som har store hjelpebehov innen 
skole, barnehage, helse og  omsorg.  

 

Virksomhetene innen sektorene yter tjenester som er svært ulike, men hvor det likevel er 
behov for samordning og koordinering for å oppnå best mulig tjenestekvalitet og 
brukertilfredshet. Utfordringene sektorene står overfor vil være ulike. Innen hvert enkelt 
sektorkapittel er det nærmere definert hvilke særskilte utfordringer den enkelte sektor har. 
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Skjema 1B drift 

 

 

5.1 Kommunebarometeret 

Rådmannen har i dokument valgt å legge inn resultater fra kommunebarometerets analyse 
av Narvik kommune. Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, som 
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. 

Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte 
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge innen de 124 nøkkeltallene fordelt 
på 12 sektorer som utgjør Kommunebarometeret. Analysen er solid, men gir likevel et 
lettfattelig bilde av kommunen. Sammen med kostraanalyser (se eget vedlegg) og 
kommunens egne måleindikatorer gir dette et bilde av status på kvalitet, produktivitet, 
prioritet, læring og potensial for omprioritering av ressurser.  

 

Analysene er en del av beslutningsgrunnlaget i vurdering av de rammer som bevilges de 
ulike sektorene for økonomiplanperioden 2017-2020. 

Fra kommunebarometeret;“Målet med kommunen er ikke å drive billigst mulig, men å ha 
riktig kostnad ut fra hvordan tilbudet er prioritert og befolkningen sammensatt. En høyt 
prioritert tjeneste bør ha en høyere kostnad enn en som er lavt prioritert, målt mot resten av 
landet.” 

Narvik kommune- kommunebarometeret overordnet  

Narvik er på 290. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. I totaltabellen - 
men bare der -er det justert for økonomiske rammebetingelser. Profilen er litt svakere enn 
normalen i Kommune-Norge. Kommuner som havner i toppen av barometeret har generelt 
klart flere gode plasseringer enn andre, men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen 
på alle områder, mens andre er helt i bunn. I snitt har en kommune like mange gode som 
svake plasseringer. Det er den totale miksen som avgjør plasseringen. En kommune som får 
en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig sted å bo. 
Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i 
toppen av den samme tabellen.Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske 
utgangspunkt, kommer Narvik på en 269. plass. Nøkkeltallene er en del svakere enn 
korrigert inntektsnivå skulle tilsi.  
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Fra 2012 og framover har en overvekt av nøkkeltallene blitt bedre. Andelen har aldri vært 
større enn nå for landet som helhet- nær 59 prosent av nøkkeltallene som endret seg i fjor, 
ble til det bedre. For Narvik ble 62 prosent av nøkkeltallene bedre.  

 

 

 

Eksterne sektorer/områder (Avfall, vann, avløp) - Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret sier følgende om vann, avløp, renovasjon og feiing: “Gebyrene for 
vann, avløp, renovasjon og feiing i Narvik er relativt lave. Det er positivt så sant det ikke 
betyr at vedlikeholdet på anleggene lider. Vannforbruket per innbygger er lavt. Det er 
ressursbesparende og positivt. Andelen innbyggere med vannmåler er ganske lav målt mot 
resten av landet.  Beregnet alder på vannledningsnettet er litt over middels. Lav alder bør 
indikere høy kvalitet på anlegget. Spillvannsnettet (avløpsnettet) har litt lavere alder enn 
normalen i kommune-Norge.”  

 

Narvik Vann KF har som hovedmål 

Minimum 85 % av kundene skal være fornøyd med kvaliteten på de tjenester og leveranser 
som ytes av Narvik Vann. Forbrukerne skal oppfatte prisen (gebyret) på våre tjenester som 
rett i forhold til leveransene. 

Narvik Vann skal være en viktig miljøbedrift i Narvik som er med på å legge forholdene til 
rette for en positiv utvikling i kommunen. 

Hovedmål for Narvik Vann er fastlagt gjennom hovedplaner for vann og avløp og planene 
danner det overordnede styringsgrunnlaget for selskapets virksomhet. 

 

Budsjett- og økonomiplan samt planer og tiltak som gjør at kommunen når sine mål innen 
dette området behandles som egne saker fra KF’et.  

 

Avfall 

Narvik kommune samlet fra 1.1.16 innsamling av husholdningsavfall og næringsavfall i en 
bedrift HRS IKS som har sitt hovedkontor i Narvik og betjener 11 kommuner i Troms og 
Nordland. Overføringen fra Narvik VAR KF til HRS IKS har vært gjennomført på en ryddig 
måte og kommunen har registrert få klager fra innbyggerne. Tidligere stordriftsfordeler er til 
dels opprettholdt gjennom egne avtaler mellom HRS og Narvik kommune. 
Renovasjonsgebyret ble holdt på samme nominelle nivå i 2016 som 2015. Forslaget fra HRS 
for 2017 vil være lik 2016, det vil si, ingen økning. 
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Kommunebarometeret sier følgende for Narvik om avfall:  

“Innbyggerne produserer litt mindre søppel enn normalen i Kommune-Norge. En ganske 
liten andel av avfallet går til materialgjenvinning og biologisk behandling.” HRS opplyser at 
de har satt i gang et prøveprosjekt i Beisfjord med mere kildesortering hjemme hos 
husholdningen. I tillegg til mat og brennbart vil man samle inn glass-/metallemballasje, papir 
og husholdningsplast. Sistnevnte betyr at andelen brennbart vil gå ned drastisk. Glass-
/metallemballasje og papir går allerede i dag til materialgjenvinning. Husholdningsplast går i 
dag sammen med øvrig brennbart til energigjenvinning. Dette prøveprosjektet vil bidra til å gi 
viktig informasjon om kvaliteten og mengde i forhold til å legge opp til relevante 
returordninger for materialgjenvinning. Vi legger også opp til å iverksette en ny 
nedstrømsløsning for mat- og våtorganisk slik at dette vil gå til kompostering. 

 

5.2 Tilskudd eksterne tjenester 

Rådmannen foreslår følgende tilskudd og kjøp fra eksterne områder for 2017 

Narvik kirkelige fellesråd 

Rammen i 2016 er kompensert for lønns- og prisstigning på 2,5%. Det er innarbeidet to tiltak 
som gjelder økning av satser for festeavgift samt at stilling for institusjonsprest reduseres. 
Tiltakene omtales i vedlegget “valgte tiltak”. Budsjettert overføring for 2017 utgjør etter tiltak 
kr 11 227 000 . Investeringsbudsjettet videreføres i 2017 med bevilgning og restramme fra 
vedtatt beløp i 2016. 

KomRev Nord IKS 

Rammen for 2016 er korrigert for lønns- og prisstigning på 2,5 %. Budsjettert overføring til 
KomRev Nord iks fra Narvik kommune for 2017 utgjør kr 1 697 000. 

Kontrollutvalgsservice  

Det er satt av et beløp på kr 320 000 for å dekke sekretariatsfunksjonen for Narvik 
kontrollutvalg som utføres av Hålogaland Revisjon. Beløpet er prisjustert fra 2016 med 2,5%. 
Tjenestekjøpet er vanskelig å prissette, da kommunene faktureres etter medgått tid.   

PPT 

Tilskudd for 2016 er korrigert for pris og lønnsvekst 2,5 %, og er beregnet til kr 4 305 000 for 
2017. 

Ofoten Brann IKS 

Tilskudd 2017 korrigert for lønns og prisvekst 2,5% er beregnet til kr 21 621 000 for 2017. 

Ofoten Brann IKS har henvendt seg til Narvik kommune med sitt budsjett, og påpekt at 
selskapet er avhengig av å få et økt tilskudd på kr 1 400 000 for 2017. Økte kostnader er 
knyttet innføring av felles nødnett, økning av pris for 110 sentralen, endring av 
pensjonsregler for deltidsansatte, tiltak for å redusere eksponering for kreftfremkallende 
stoffer i klær og økte avdragsutgifter. 

 

Ofoten Brann IKS har foreslått tiltak for å tilpasse budsjettet til kommunens tilskudd.  

Utsette opptrapping av nedbetaling av lån med et år. Vil medføre merknad fra revisjonen mht 
ikke forsvarlig nedbetaling av lån. 
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Generelt nedtrekk i aktiviteten. 

Utsette planlagte nyanskaffelser over driften. 

Arbeide med kostnadsredusering og effektivisering av driften. 

Rådmannen innstiller på et driftstilskudd kr 21 621 000.  I tillegg utbetales tilskudd for 
utdanning av deltidspersonell i tråd med statsbudsjettets anslag på kr 300 000.  Det er ikke 
funnet dekning for opptrapping av beløpet i perioden. Totalt tilskudd for 2017 utgjør kr 21 
921 000. 

Frivillighetssentralen  

Tidligere statlig tilskudd er overført som del av kommunens frie inntekter for 2017. Tilskuddet 
foreslås overført til Frivillighetssentralen og at avtale inngås.  Kommunalt tilskudd for 2016 er 
korrigert for deflator på 2,5%. Samlet tilskudd for 2017 utgjør kr 593 000. 

RKK 

Tilskuddet ble i 2016 vedtatt redusert med kr 400 000 fra 2017.  Tilskuddet er korrigert for 
deflator 2,5% og utgjør kr 407 000 i 2017.  
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5.3 Næringsfondet 

Rådmannen foreslår følgende disponering av konsesjonsavgiften for 2017 

 

 

 

5.4 Infrastrukturfondet 
 

Narvik kommunes fond for infrastruktur og næringsutvikling er etablert i medhold av bystyret 
sak 28/09 hvor LKAB ved inngått avtale med Narvik kommune er forpliktet til å yte et 
kontantbidrag (engangssum) til Narvik kommune. 
 
Fondskapital er: Kr 32 105 410 avsatt på bundet driftskonto. Avkastning er: Renter og annen 
avkastning av fondskapitalen. 
 
Etter en helhetsvurdering, i lys av Narvik kommunes anstrengte likviditetssituasjon, bestemte 
rådmannen at fondet skulle plasseres innenfor kommunens hovedbankavtale og tilføres 
avkastning tilsvarende kommunens rentebesparelse. Fondets avkastning er dermed knyttet 
til 1 måneds Nibor rente + 0,70%-poeng. En slik transaksjon er å regne for risikofri for 
fondet, og avkastningen fremstår dermed som veldig god. Renten fastsettes i forbindelse 
med budsjettarbeidet, og gir kommunen tilgang til en rimelig rentesikring, samtidig som at 
fondet får en forutsigbar avkastning for påfølgende år. Renten for 2017 er satt til 1,90%. 
 
Avkastningen for 2017 beregnes til å være kr 610 000. Rådmannen foreslår at hele 



26 

 

avkastningen 2017 settes av til infrastrukturtiltak innen veg da gode løsninger på dette 
området er viktig for næringslivet.  

5.5 Sektor politisk 

Politisk sektor inngår ikke i analysegrunnlaget i kommunebarometeret. Kostraanalysen viser 
at Narvik kommune har en noe høyere kostnad for politisk styring målt pr innbygger, enn 
Harstad, Rana og Ringerike, men lavere enn snittet for Nordland og kostragr.11 

 

 

Økonomi i planperioden 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  0 0 0 0 0 

Meldte nedtrekk  -105 -105 -105 -105 -420 

Netto, meldt  -105 -105 -105 -105 -420 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  0 0 0 0 0 

Valgte nedtrekk  -105 -105 -105 -105 -420 

Netto, valgte  -105 -105 -105 -105 -420 

Bevilget ramme 6 035 6 727 6 127 6 727 6 127 25 708 

 

Se vedlegget Valgte tiltak og utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte 
tiltak. 

I rådmannens budsjettgrunnlag foreslås det tiltak for å tilpasse bevilget budsjettramme til 
siste års forbruk (regnskap) for rådet for funksjonshemmede samt eldrerådet. Totalt kr 105 
000 foreslås redusert i budsjettet og økonomiplanen 2017-2020. Dette vil ikke ha 
konsekvenser da foreslått budsjett er dekkende for driften de siste årene.  
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5.6 Sektor Administrasjon 

Sektoren består av rådmannen og støtteenhetene fag og forvaltning, økonomi, HR, IT- drift 
og utvikling samt samfunnskontakt og service. Støtteenhetene utfører driftsoppgaver, 
analyse og utviklingsarbeid innenfor de respektive fagområder. Arbeidet skal utføres på en 
slik måte at kommunen fremstår helhetlig. I dette ligger støtte til politiske styringsorganer, 
administrativ ledelse og til driftsenhetene i alle faglige spørsmål, herunder rådgivning på lov 
og avtaleverk, planlegging, prosjektarbeid, tilsyn, enkeltsaksbehandling, informasjon og 
kommunikasjon og juridiske tjenester. 

 

Fra kommunebarometeret fremkommer at Narvik kommune innen administrasjon ligger 10 
kroner over landsgjennomsnittet, målt per innbygger. I henhold til kommunens eget 
målekort, der vi sammenligner regnskapstall med kommunegruppe 11, ligger vi 2 % lavere 
enn de øvrige kommuner. 

Narvik kommunes målekort - Administrasjon 

 

Sektorenes resultater innen målområdene for 2015 er gode. Hittil i 2016 viser resultatene at 
sektoren ligger innenfor ønsket resultat for alle indikatorer, med unntak av morarenter som 
viser tilsvarende tall som 2015.  

 

Brukere og tjenester: 

Arbeidet igangsatt i tidligere økonomiplanperiode videreføres i 2017-2020. De mest sentrale 
vil være: 

 Medarbeiderskap og ledelse: Det satses på å videreutvikle godt medarbeider- og 
lederskap i organisasjonen. Av konkrete tiltak er bla implementering av 
arbeidsgiverstrategi,(lederutvikling, LEAN) og prosjekt heltidskultur.  

 LEAN: Erfaringer fra pilotprosjektet fra 2013/2014 ble tatt opp i 2015 etter at 
Fylkesmannen ga skjønnstilskudd til arbeidet. Gjennom medarbeiderskapte tiltak  er 
målsettingen kontinuerlig forbedring av tjenesteproduksjonen. Med bistand fra Sintef i 
en innføringsperiode, er det i 2016 arbeidet med nye enheter, samt at de tidligere 
piloter har fått oppfølgning i sitt arbeide.Arbeidet videreføres i 2017 med egne 
ressurser og med fokus på barnehagesektoren og helse og omsorgsektorer (Valg av 
sektorer må sees i sammenheng med sykefraværsprosjektet).  

 Ansettelsen av ny IKT-systemansvarlig for IT-systemene innen HOS-området har gitt 
gode resultater og har blant annet sikret utvikling av fagsystem og bedre kvalitet på 
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rapporteringer av tjenestedata. I 2016 er det tilsatt en tilsvarende fagressurs som 
skal arbeide med systemansvar for administrative systemer og med mandat for å 
sikre utvikling av fagsystemer og bedret rapportering av data, med spesielt fokus på 
data innen HR-området. 

 Digitalisering av budsjett og regnskapsprosesser (e-budsjett, e.bilag) og utvidet antall 
e-fakturakunder/leverandører. Dette har blant annet gitt godt grunnlag for at 
kommunen effektivt kan støtte eksterne selskap og andre kommuner i økonomi og 
regnskapsføring. 

 Utvidet samarbeid på innkjøp og anskaffelsesområde. Narvik kommune har etablert 
samarbeid med kommuner i Ofotregionen i enkeltanskaffelser og i rammeavtaler. 
Strategien er at felles anskaffelse skal gi effektive innkjøp til bedre priser. 

  

Sektoren arbeider med kontinuerlig videreutvikling og kvalitetsforbedring av styringssystemet 
BMS og rapporteringssystemet Corporater. Rapportering i systemet er sentralt i 
økonomistyring, rapportering og oppfølging av enhetene gjennom virksomhetsåret. LEAN 
som tankesett vil bli brukt som metodehjelp for effektiv virksomhetsstyring, med oppstart i 
barnehagesektoren i 2017. 

 

I forbindelse med innflytting i nytt rådhus, er det igangsatt en organisasjonsutviklingsprosess 
blant de berørte enheter, og der sektor administrasjon er en sentral bidragsyter.Gjennom en 
kartlegging av arbeidsmetoder, er målet at enhetene skal legge til rette for gode 
arbeidsprosesser og samhandling i et nytt rådhus. 

 

Foruten overnevnte, vil sektorens utviklingsrettede arbeid ha stort fokus på utvikling av 
basisoppgavene innen HR-området i et strategisk perspektiv. Sentralt i dette arbeidet vil 
være systemansvarlig for administrative systemer. Målet er å frigjøre kapasitet til strategisk 
overordnet HR- arbeid og økt profesjonalitet i  driften. Målet er videre at data er valid og med 
god kvalitet, blant annet som grunnlag for analyser innen fagfeltet, og at reglementer/rutiner 
er nedskrevet,oppdatert og tatt i bruk. Digitalisering av arbeidsoperasjoner i størst mulig grad 
er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet. 

 

Et annet stort utviklingsarbeid, er prosjektet “Reduksjon i sykefravær gjennom innovasjon, 
medarbeiderskapte tiltak og ledelse”, se omtale under kapitlet Organisasjon. 

 

Økonomi i planperioden 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-
20 

Meldte utfordringer  5 769 5 273 4023 3975 19 041 

Meldte nedtrekk  -952 -952 -952 -952 -3 809 

Netto meldt  4 817 4 321 3 071 3 023 15 232 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  0 0 0 0 0 

Valgte nedtrekk  0 0 0 0 0 

Netto, valgte  0 0 0 0 0 

Bevilget ramme 59 604 62 635 62 510 62 510 62 510 250 
165 
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Sektor administrasjon har to typer utfordringer; økt behov for midler til myndighetsutøvelse 
innen tildelingskontoret, utvidet stillingsressurs til kommuneoverlege og til 
skjenkebevillingssaker, miljørettet helsevern (inntekt) og parkering. Videre er det behov for 
driftsmidler til å opprettholde nivået på tjenester fra kreftkoordinator, til leasingavgift for 
biler/kopimaskiner, til oppgradering av kommunens sak og arkivsystem, til overlevering av 
historisk arkiv til fylkesarkivet, og til utvidelse av arkivarstilling. Noe av dette er 
engangsbeløp for 2017. Totalt er det meldt utfordringer for 5,8 mill kroner for 2017, og 19 
mill kroner for økonomiplanperioden. Det er meldt 4 forslag til inndekning, 2 av dem gjelder 
økning av parkeringsavgiften i Narvik, 1 gjelder innføring av avgiftsparkering for el-biler, og 1 
gjelder sentralisering/salg av arkiv- og sentralbordtjenester. Totalt er det meldt inn 
potensielle inntektsøkninger og innsparinger for 0,9 mil kroner for 2017 og 3,8 mill kroner for 
økonomiplanperioden. 

 

Sektor administrasjon har over tid effektivisert og nedbemannet i driften. Det vises til at 
Narvik kommune i snitt ligger 2 % lavere i kostnad til sektoren enn sammenlignbare 
kommuner i kommunegruppe 11.  Som en konsekvens av vedtak i økonomiplan for 2015-
2018 er sektorens ramme redusert med 3,5 mill før budsjett 2017.  

 

Det er kun funnet rom i økonomiplanperioden for å opprettholde nivået på kreftkoordinator 
på dagens nivå. Oppgradering av kommunens sak og arkivsystem foreslås finansiert over 
IT-investeringer   Det kan være en mulighet for at utfordringer som gjelder overlevering av 
arkiv til Arkiv i Nordland, kan dekkes inn over drift for 2016, men det forutsetter overskudd 
ved årets slutt. 

 

Gjennom kartlegging i vedtaksprosjektet, kan tall tyde på at bemanningen ved 
tildelingskontoret er noe lav i forhold til andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg 
med. Det er likevel ikke funnet rom for å dekke inn økt ressurs på tildelingskontoret med frie 
midler. Det må enten løses ved omdisponering av annen stilling(-er) i organisasjonen, evt 
ved ekstern finansiering.  
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5.7 Sektor grunnskole 

For skoleåret 2016/17 er det registrert totalt 2017 elever, inkludert 2 privatskoler, men 
eksklusiv voksenopplæring. Det er ni kommunale grunnskoler, en voksenopplæring og to 
private grunnskoler i Narvik kommune. 

 

 

 

Strategier for Narvikskolen  i Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 

 Vektlegge gode læringsresultater ut fra den enkelte elevs forutsetning  

 Nulltoleranse for mobbing i skolen  

 Nulltoleranse for ugyldig fravær for elevene  

 Legge til rette for et inkluderende læringsmiljø som fremmer kunnskap, læring og 
gode holdninger  

 Hovedvekt på basisfagene lesing, skriving og regning , IKT og engelsk 

 Satsning på ungt entreprenørskap i ungdomskolen  

 Styrke samarbeidet med næringslivet 

 Legge til rette for skoleutvikling og utvikling av sterke fagmiljøer 

 Helsefremmende tiltak ved å øke den fysiske aktiviteten til en time pr. dag 
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Kommunebarometeret- Sektor grunnskole 

 

 

Narvik kommunes målekort - sektor grunnskole 
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Narvikskolene måles på to hovedkategorier av indikatorer når det gjelder brukere og 
tjenester: elevresultater og elevundersøkelsen. 

 

Elevundersøkelsen 

Hovedtrekkene fra elevundersøkelsen viser at elevene trives rimelig godt i skolen, og at 
elevene på barnetrinnet trives bedre enn elevene på ungdomstrinnet. Flere skoler jobber 
systematisk med tiltak som skal fremme trivsel, både gjennom faglige-, sosiale- og kulturelle 
aktiviteter. Dette må ses i sammenheng med økt fokus på fysisk aktivitet, helsefremmende 
skoler og “Trivselprogrammet” som flere skoler benytter seg av. 

Skolene jobber godt med tiltak som skal motvirke mobbing, og en lav andel av elevene 
rapporterer at de opplever mobbing. Det er en marginal negativ endring fra 2014 til 2015, og 
indikatoren viser “gult resultat” i 2015. Av skolenes valgte strategi fremstår 
Olweusprogrammet som det  mest brukte, og flere skoler startet i 2015 skolering av alle 
ansatte i bruk av programmet. Målet er å få ei økning fra 2 til 5 sertifiserte skoler i 2016. I 
tillegg har skolene kvalitetsplaner som de benytter i tilfeller der det avdekkes mobbing, slik at 
alle mobbesaker blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk, Opplæringslovens §9a. 

 

Elevresultater 

Resultatet av nasjonale prøver på 5. trinn viser noe svakere skåre i 2015 enn i 2014. Dette 
kan skyldes naturlige variasjoner mellom årskullene,variasjon i vanskelighetsgrad på 
prøvene eller mer restriktiv holdning knyttet til å innvilge fritak fra deltakelse. Narvikskolene 
har i 2015 utarbeidet en felles kjøreplan for håndtering av nasjonale prøver. Resultatene på  
8 trinn ligger stabilt på 48 poeng. Det framkommer ei resultatforbedring i regning som utgjør 
ett poeng. 

 

Prioriterte tiltak for skolesektoren i økonomiplanperioden  

 Oppnå gode læringsresultater i grunnleggende ferdigheter, IKT, lesing, skriving og 
regning. Resultatene skal ligge på, eller over, landsgjennomsnittet. Se 
virksomhetsplan og Skoleporten.no 

 Narvikskolen fortsetter arbeidet for en mobbefri skole, gjennom innføringen av 
Trivselsprogrammet og Olweusprogrammet. Per i dag er seks skoler involverte i 
Olweusprogrammet, de resterende tre skolene har handlingsplaner på skolene for å 
forebygge mobbing. 

 Det vises til IKT-strategiplanen for skole som er utarbeidet (ikke vedtatt). For å 
oppfylle læreplanens krav, vil det være nødvendig å ha IKT som en viktig satsning i 
skolesektoren. Kompetansen til ledere, IKT-veiledere og ansatte må utvikles. Alle 
elever i Narvikskolen skal ha tilnærmet lik tilgang til IKT-utstyr. I dag opplever 
skolene ulik kvalitet på datamaskinparken, utstyret og antall enheter pr elev/ ansatte. 
Narvikskolen må gå mer i retning av trådløse løsninger og ser nytten av mobile 
bærbare enheter, som Chrome book (skybasert PC) og nettbrett. Disse krever lite 
teknisk support, oppdaterer seg daglig over nettet og har lav innkjøpskostnad. 

 Videreutdanning av lærere: Endringer i opplæringsloven stiller nye krav til lærernes 
formelle kompetanse. Skolesektoren er i gang med å kartlegge lærernes 
kompetanse. Kartleggingen viser allerede nå at det er et stort behov for 
videreutdanning av lærere slik at de i fremtiden oppfyller lovens krav til å undervise i 
skolen. 

 Videre arbeid med LP-modellen. Alle skolene i Narvik er “LP-skoler” (Læringsmiljø og 
Pedagogisk analyse).  LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. 
Sektoren har et mål om videre LP-satsing, med spesielt fokus på skoleledere og 
gruppeledere, i løpet av 2017. 
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 Ungdomstrinn i utvikling (UiU) er en nasjonalt satsing, drevet av 
Utdanningsdirektoratet, om lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og 
skriving. Ankenes skole og Parken ungdomsskole har gjennomført prosessen. 
Framnes ungdomsskole, Bjerkvik skole og Skjomen skole deltar nå i 2016/ 2017. 

 Narvikskolene har som målsetting å være helsefremmende, og at elevene skal 
oppleve daglig fysisk aktivitet. Noen skoler opplever dette som ressursmessig 
utfordrende og det må satses videre med arbeidet i planperioden. 

 Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn i Narvik kommune i løpet av våren 2017. 
Tilsynet omfatter skoleeiers forsvarlige system, skolebasert vurdering, 
forvaltningskompetanse og skolens arbeid med utbytte av opplæringen. Tilsynet vil 
være et viktig bidrag til kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av opplæringstilbudet i 
Narvik kommune. 

 Leksefri skole/ organisering av leksehjelp: Bystyret har bedt skolesektor se nærmere 
på leksefri skole og organisering av leksehjelp. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som 
skal jobbe med dette. Evt. utprøving vil kunne skje neste skoleåret og nødvendige 
ressurser må være tilgjengelig. 

 Entreprenørskap er en satsningsområde for skolene i Narvik. Flere skoler har tiltak 
der elevene utvikler og realiserer ideer. Det nevnes som eksempel elevbedrift. 

 Narvik voksenopplæring(NVO) starter høsten 2016 utprøving av nettbasert 
opplæring. NVO har som mål at nettbasert opplæring på sikt skal erstatte noe vanlig 
klasseromsundervisning. Med å ta i bruk slik type opplæring håper NVO å kunne gi 
deltakerne med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap mer tilpasset, individuell 
opplæring. NVO har også som mål at de gjennom nettbasert opplæring, skal kunne 
tilby norskkurs for arbeidsinnvandrere som ikke har mulighet til å delta på norskkurs 
på dagtid. 

 

Midler tidlidlig innsats 

Tidlig innsats i denne sammenheng innebærer en økt lærertetthet i 1.-4.klasse. Målet er å 
fange opp faglig svake elever,  og tilby disse tidsavgrenset intensivopplæring eller annen 
tilrettelegging. Finansieringsordningen er todelt med en tilskuddbasert andel  samt en økning 
i frie inntekter for at kommunene skal kunne starte denne styrkingen inneværende skoleår.  

 

Spesialundervisning 

Antallet elever som mottar spesialundervisning har ligget relativt stabilt i kommunen de siste 
årene, men med en svak økning i 2016. Gjennom rapportering i Grunnskolens 
informasjonssystem (GSI) får kommunen en oversikt over hvilken form for 
spesialundervisning som gis (individ, gruppe, klasse).  Vi ser en positiv økning av tiltak som 
gis i gruppe og klasse. Tidligere var det i mindre grad gitt spesialundervisning i 
klasserommene, og det var fokus på enetimer eller små grupper. Endringen er en ønsket 
utvikling faglig og økonomisk. Flere skoler utnytter godt tidlig innsats og tilrettelagt 
undervisning for å demme opp for senere mulige behov for spesialundervisning. Det er 
utfordrende for skolene å gi tilstrekkelig tilrettelegging når grunntildelingen blir lav. Rutinene 
rundt innkreving av kompensasjon for undervisningsutgifter som dekkes av andre kommuner 
er bedret i 2016.  

 

Skolestruktur 

Vurdering av fremtidig skolestruktur er et sentralt tiltak. Som grunnlagsdokument for videre 
arbeid med skolestrukturen og bygging av nye skoler, ble det utarbeidet en 
skolestrukturrapport i 2015. På bakgrunn av rapporten vedtok bystyret i 2016 at ny felles 
ungdomsskole, lokalisert til dagens Parken ungdomsskole, skal utarbeides videre. 
Dimensjonene- og fordeling av elever på den nye skolen er under vurdering.  
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Bystyret vedtok samtidig at dagens skolestruktur på barnetrinnet skal opprettholdes, og at ny 
barneskole i Narvik sentrum, til erstatning for dagens Frydenlund skole, skal utredes. Denne 
prosessen foregår parallelt med utredning av ny ungdomsskole. De øvrige barneskolene 
skal, over tid, rehabiliteres som foreslått i skolestrukturrapporten. 

Det er utarbeidet en prosess for sammenslåing av Framnes og Parken ungdomsskoler, slik 
at dette kan bli en realitet fra skoleåret 2017-2018 i tråd med bystyrets vedtak i 
økonomiplanen 2016-2019. Innsparingen ble vedtatt gjeldende fra 2016, men selve 
sammenslåingen utsatt  til skoleåret 2017-2018. Sektoren har som helhet sikret 
innsparingen i skoleåret 2016-2017 ved kompenserende tiltak på alle skoler. Prosessplanen 
ligger ved rådmannens budsjettgrunnlag som eget vedlegg. 

 

Økonomi i planperioden 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  15 400 13 854 11 987 10 969 52 210 

Meldte nedtrekk  -4 012 -5 518 -5 349 -5 349 -20 230 

Netto, meldt  11 388 8 336 6 638 5 620 31 981 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  0 0 0 0 0 

Valgte nedtrekk  0 0 0 0 0 

Netto, valgte  0 0 0 0 0 

Bevilget ramme 189 722 192 684 192 584 191 884 191 
884 

769 038 

 

Det er i rammen lagt inn midler til ekstra naturfagtime og tidlig innsats 1.-4. klasse. Videre 
vurderes det som mulig å anskaffe IKT utstyr til undervisningsformål tilsvarende 0,5 mill 
kroner i 2016. Delfinansiering av nødvendig videreutdanning av lærere gjennomføres ved 
prioritering av sentrale opplæringsmidler.  

De ikke valgte tiltakene er økte midler til spesialundervisning, skyss svømmeundervisning og 
kompensasjon av inntektssvikt Narvik voksenopplæring. Vedrørende spesialundervisning 
kan det virke som om at vi har fått inn flere elever med store behov enn det har gått elever 
over til videregående skole, samt at enkeltelever har fått større behov. Her må skolene 
samarbeide om en intern omfordeling i sektoren for å styrke de skolene som får ekstra store 
utfordringer. Parallelt må de fortsette det gode arbeidet med tidlig tilrettelegging og god 
organisering av det spesialpedagogiske tilbudet. Sektoren klarte å dekke behovene for 
spesialundervisning innenfor rammene i 2016 og vil derfor utfordres til å klare dette også 
videre i planperioden. Sektoren får en felles utfordring med å kompensere for økte utgifter til 
svømmeundervisning og inntektssvikten ved Narvik voksenopplæring. Sist nevnte enhet har 
selv kommet med innsparingstiltak men ikke i samme størrelse som svikten.  

5.8 Sektor barnehage 

For barnehageåret 2016/2017 har Narvik 22 barnehager. En privat familiebarnehage, 9 
kommunale barnehager og 13 private barnehager. Pr. september 2016 går 511 barn i 
private barnehager og 400 barn i kommunale barnehager. Spesialpedagogisk team tilhører 
denne sektoren. 
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Føringer fra kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 

Narvikbarnehagene skal ha fokus på læring, trivsel, folkehelse og lek gitt under trygge 
rammer. Alle barn skal få muligheten til å utfolde seg og utvikle gode ferdigheter og 
grunnleggende kunnskaper. 

 

Strategiene fra kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 (oppsummert): 

Narvik kommune skal ha full barnehagedekning, der tilbudet gis i varierte og trygge 
barnehager.  Det skal gjennomføres brukerundersøkelser. Barnehagene skal fremme felles 
utviklingsarbeid knyttet til kvalitet og kompetanse i sektoren, sikre god integrering av barn, 
og ha et godt samarbeid med hjemmet. Narvik kommune skal videreutvikle rollen som 
barnehagemyndighet. 

Kommunebarometeret-  Sektor barnehage 

 

Narvik kommunes målekort - Sektor barnehage 
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I 2015 og 2016 hadde Narvik kommune barnehageplass til alle som søkte. Dette har vært et 
viktig mål for kommunen. Sammenlignet med andre kommuner har vi mange oppholdstimer 
pr årsverk. Dette henger sammen med relativt lang åpningstid sett opp mot bemanningen i 
barnehagene. Vi har en lavere andel minoritetsspråklige i våre barnehager enn andre 
kommuner. Det er mål at overgangen fra barnehage til skole skal være god. Barnehagene 
sikrer dette bl.a. ved bruk av overgangsskjema som sendes til skolene. Dette er gjennomført 
for alle barn ref. målekort.  

Ny forskrift om rammeplan for barnehager er forventet å tre i kraft fra august 2017. Den nye 
rammeplanen vil stille tydeligere krav til barnehagens arbeid for et godt omsorgs- og 
læringsmiljø og for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Det er under vurdering å 
lovfeste skolens og barnehagens plikt til å samarbeide om overgangen. Ny rammeplan 
forventes å tydeliggjøre tilbudet til de yngste barna, og definere barnehagens ansvar for barn 
med særlige behov. Den store satsningen som i dag er på kompetanseheving og 
tilrettelegging for faglig påfyll skal videreføres. 

Det er fokus på lærende virksomhet i Narvikbarnehagen. Til dette benyttes for tiden: 

 Steg for steg - Det er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og 
trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter 

 LP-metoden for de minste (utprøving i utvalgte barnehager)- se beskrivelse under 

 Styrking av relasjonskompetansen gjennom ulike metoder – også rettet mot 
minoritetsspråklige 

 Fysiske aktiviteter/kosthold – nettverk for helsefremmende barnehager 

 Numicon – et materiell som gir en visuell struktur i matematikk 

 Deltakelse i realfagskommuneprosjektet 

 Kompetanse for mangfold - styrke kompetansen hos ansatte for å gi bedre hjelp til de 
minoritetspråklige barna. 

 Udanningsdirektoratets ståstedsanalyse. Den kartlegger barnehagens kompetanse 
innenfor rammeplanens ulike fagområder 
 

Narvik kommune er med i et treårig pilotprosjekt, “LP for de minste”. LP står for læringsmiljø 
og pedagogisk analyse,  og utprøvingen er et  prosjekt i samarbeid med Universitetet i 
Stavanger /Rkk/Spesialpedagogisk team og barnehagene. I metodikken er relasjoner 
mellom barn og voksne i fokus.  Fire barnehager (to kommunale og to private) med i 
prosjektet. Det er ønskelig med en utvidelse til alle kommunale barnehager i planperioden. 
Dette kan finansieres gjennom interne kompetansemidler og OU-tilskudd fra KS.  

 

For å kunne gi god foreldreveiledning og styrking av god relasjonskompetanse for ansatte i 
barnehagene benytter Spesialpedagogisk team metoden ICDP i veiledning. Metoden gir 
foresatte/ansatte mulighet til å utveksle erfaringer og reflektere over egen omsorgspraksis. 
Det har vært svært gode tilbakemeldinger, og teamet vil fokusere på å få gitt dette også i 
kommende år.  Det har vært et nært samarbeid med helsestasjon, barnevern og PPT i 
tilrettelegging av kursene. 

 

Det anbefales at kommunen i 2017 ser nærmere på bemanningsnormen i våre barnehager. 
Med en åpningstid på 9,5 timer, oppholdstid for barna på 8,5 timer, og en arbeidstid på 7,5 
timer, må andelen barnehagelærere økes for å få en barnehagelærer til stede under barnas 
tid i barnehagen.  Regjeringen sagt at det skal være 50 % barnehagelærere i barnehagen 
innen 2020. Finansiering av dette er ikke klargjort.  Narvik kommune legger opp til et 
prøveprosjekt i 2 barnehager i 2017 der sammensetningen på to avdelinger endres til 
ped.leder, barnehagelærer og fagarbeider.  Videre må det, i tillegg til “Kompetanse for 
mangfold”, arbeides med å øke andelen av minoritetsspråklige barn som benytter 
barnehage. Her er et samarbeid mellom flyktningtjenesten, helsestasjon og barnehagene 
viktig. 
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Narvik kommune har siden 2011 vært innenfor lovverket med å gi tilbud til barn som har 
lovfestet rett til plass. Ved opptaket i 2016 har også ikke-rettighetsbarn fått tilbudt om 
barnehageplass og det var pr. september 2016 ikke venteliste på barnehager i Narvik. 
Prognose for økonomiplanperioden med hensyn til antall barn i barnehagealder viser at 
behovet for barnehageplasser er ytterligere redusert. Det er derfor vurdert at det kan være 
hensiktsmessig å redusere antall barnehageplasser med en avdeling. Langsiktige prognoser 
på barnetall viser at det vil være en økning i antall barn i alderen 0-5 år i tiden mellom 2020 
og 2025, og derfor er det en midlertidighet ved stenging av avdelingen. Det vil være viktig 
med fleksible løsninger på antall barnehageplasser for å kunne ivareta naturlige og 
forventede svingninger i behovet for barnehageplasser. 

 

Økonomi i planperioden 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  1 019 269 345 125 2 158 

Meldte nedtrekk  -1 891 -2 181 -2 181 -2 181 -8 034 

Netto meldt  -872 -1 912 -1 836 -2 056 -5 876 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  13 13 13 13 50 

Valgte nedtrekk  -1 491 -2 181 -2 181 -2 181 -8 034 

Netto, valgte  -1 478 -2 169 -2 169 -2 169 -7 984 

Bevilget ramme 133 695 132 956 132 266 132 266 132 
266 

529 754 

 

Det er i rammen lagt inn midler til utprøving av høyere pedagogtetthet ved to avdelinger i 
kommunale barnehager. Det er også lagt inn en midlertidig reduksjon ved å stenge en 
avdeling i en  barnehage 2017/2018. Dette for å tilpasse behov og tilbud i det totale 
barnehagetilbudet. I tillegg er det foreslått å videreføre maksimalpris for foreldrebetaling.  

Det er ikke valgt å legge inn midler til finansiering av kjøp av spesialpedagogiske tjenester i 
andre kommuner, men forslag om at sektoren løser dette gjennom å holde en stilling i 
Spesialpedagogisk team vakant i 2017. Det er ikke funnet midler til innføring av LP- 
modellen i hele sektoren. Her bør alternative finansieringskilder vurderes.  

 

5.9 Sektor kultur 

Sektoren består av biblioteket, kulturskolen og almen kultur. Idrett er fordelt mellom 
byggforvaltningen  som har ansvar for drift av anlegg og fordeling av treningstider i 
anleggene, og kultur som har ansvar for kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse, spillemidler samt samhandling med lag og foreninger. 

 

Kultur og idretts mål 

 Kulturutviklingen i Narvik skal være: 

 Nyskapende og gi sterke opplevelser for alle 

 Engasjerende for barn, unge og eldre 

 Identitetsskapende 
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 Drivkraft for å gjøre Narvik attraktivt som reisemål 

 Bygd på samarbeid 

 Internasjonalt orientert og flerkulturell 

 Fokus på folkehelseperspektivet 

Narvik kommunes målekort - Sektor Kultur 

 

Bokutlånet var noe mindre i 2015 og i første kvartal i 2016. Dette skyldes at biblioteket var 
på flyttefot i to runder hvor det var stengt. For 2016 etter flytting inn i nye lokaler har det vært 
en formidabel økning, noe som vil vise seg på tallene ved årets slutt. Det er god søkning til 
kulturskolen og vi regner med å nå målene. Det er utfordring med å gi kortilbudet denne 
høsten på grunn av at ny pedagog ikke er på plass før januar 2017. 

Sykefraværet har gått ned i 2016,og det er indikasjoner på at det vil holde seg lavt ut året. 
Dette er et kontinuerlig arbeid for å holde den gode trenden. 

 

Mål fra samfunnsplanen: Sikre samdrift av fellesfunksjoner mellom Narviksenteret, 
biblioteket og turistinformasjonen. 

 

Sentrale utfordringer og strategier 

 Fokus på barn og unge 

 Utvikling av kulturskolen som ressurssenter. 

 Videreutvikle biblioteket til en arena for debatt og refleksjoner 

 Forebyggende arbeid i samarbeid med andre. 

 Utvikle arenaer for kulturarbeidet i kommunen 

 Samarbeid med frivillig sektor. 

 

I den nye satsingen på bibliotek som møteplass og debattarena vil vi ha dette med som 
satsingsområde.  

Kulturskolen er et annet satsingsområde . I den nye rammeplanen som kom i 2015 er det 
stor oppfordring til å ha et bredt tilbud slik at barn og unge får et bredt tilbud i de forskjellige 
kunst og kulturuttrykk både som utøvere og som opplevelse. 

Videreutvikling av kulturarenaer er også et satsingsområde hvor kommunen har et 
tilretteleggingsansvar. 



39 

 

Kulturskolen har startet prosjekt " Fargespill" som er et integreringsprosjekt hvor det er stor 
involvering på tvers av enheter i kommunen. Midler for Barne - og ungdomsdirektoratet 
finansierer deler av prosjektet. 

 

Norsk kulturindeks 

Denne indeksen baserer seg på innhenting av tall fra forskjellige kilder hvor det rapporteres 
inn aktiviteter. 

Her synliggjøres det at: 

 Kinoen drives godt og at vi har satt bort driften og har liten utgift. 

 Narvik har få kunstnere som bor og virker i kommunen. 

 Det har vært en drastisk nedgang i antall konserter. En mulig forklaring på dette kan 
være at  ikke registreringen har vært god. 

 Det brukes midler på museum, og med det nye krigsmuseet vil dette slå ytterligere 
positivt ut for 2016. Det samme gjelder biblioteket. 

 Når det gjelder arbeid med frivilligheten, er det et potensiale som bør ses på. 
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Kommunebarometeret- Sektor kultur 

 

 

Resultatene innen kultursektoren varierer fra topp 100 i landet til i den nedre delen av 
kommunene. En av områdene Narvik scorer dårlig innen er bibliotek. Bibliotek er det 
enkeltområdet som har fått det største løftet i 2016,  slik at resultatene for inneværende år 
antas å bli vesentlig bedre. I tillegg til kvalitetsøkning  har åpningstiden i det nye biblioteket 
økt vesentlig både på hverdag og helg som en prøveordning i 2016, og dette er forslått å 
innarbeidet dette i økonomiplanen som en permanent ordning. Det er svært viktig å ta ut 
effekten av investeringen i det nye bygget gjennom å øke tilbudet og tilgjengeligheten. 
Bibliotek er en ikke-kommersiell tjeneste som appellerer til alle aldergrupper og innbyggere 
med ulik kulturell bakgrunn. Særlig viktig er det å treffe barn og unge. 

Biblioteket er et lavterskeltilbud. Målgruppen er alle som bor i landet og bibliotekloven 
nevner spesielt alle som har vansker med å bruke biblioteket. En viktig samfunnsoppgave er 
derfor å tilby assistanse til mennesker som mangler kompetanse på for eksempel nye 
medier eller teknologi, og som trenger hjelp til å bruke digitale tjenester. 

Biblioteket er også en viktig arena for innvandrere og flyktninger. Her møter de norsk kultur 
og tradisjon. Biblioteket er derfor en viktig brikke for en vellykket inkludering i det norske 
samfunnet. Biblioteket er en fysisk møteplass i kommunen, og den nye revideringen av 
folkebibliotekloven presiserer denne funksjonen. Biblioteket som møteplass krever god 
fysisk tilgjengelighet og brukerorientert åpningstid, noe vi har fått på plass etter flyttingen til 
det Fjerde hjørnet.   

 

Narvik kulturskole mangler tilbud på fagfeltene utenom musikk og dans. Erfaringer fra andre 
kommuner tilsier at en må etablere tilbud innen andre fagfelt med samme kompetansekrav 
som musikk og dans, men samtidig er det også klart at etableringen av tilbud innen bildefag 
og teater ikke krever store stillingsressurser. Danseseksjonens behov for et ekstra 
danselokale er stort og dagens løsning fører til lavere elevtall og dårligere rekruttering. 
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Narvik kommune er vertskap for et videregående skoletilbud innen musikk og dette er viktig 
for kommunens oppvekstmiljø og kulturliv. Dersom en ønsker å sikre det og bevare dette 
tilbudet bør dette fundamenteres i kulturskolen undervisningstilbud. Kulturskolen bør da gi 
tilbud på samtlige instrumenter som det skal gis tilbud på i videregående skole. Narvik 
Videregående skole har over tid vært kulturskolens viktigste samarbeidspartner for 
kompetansebygging i fagområdet musikk og utgangspunktet for videre samvirke og synergi 
er svært godt. Kulturskolen mangler tilbud til barn i førskolealderen og ei organisert 
spesialavdeling med tilbud til barn og unge med spesielle behov/funksjonshemming. 

  

Narvik kulturhus  gir kulturelt tilbud til ulike målgrupper og innen ulike sjangere. I tillegg låner 
de ut øvingslokaler til unge samt ivaretar driften av Verdensteateret på vegne av Narvik 
kommune. Styret har meldt at de har store økonomiske problemer med driften av Narvik 
kulturhus og har bedt om at både organisering og drift vurderes i samarbeid med Narvik 
kommune som gir et årlig tilskudd på kr 2.652.000. Det er konkret bedt om en økning av 
rammen med kr 443.000 i 2017 i tillegg til prisvekst. Det er med den svært vanskelige 
situasjonen i 2017 ikke funnet inndekning for dette. Det anbefales at et tilsvarende beløp 
dekkes av engangsinntekt i 2016. Videre anbefales det at organisering av hele 
kulturområdet i Narvik sees på i 2017 og at dette gjennomføres som prioritert 
utviklingsprosjekt. Arbeidet bør gjennomføres i et samarbeid mellom politikere, 
administrasjon, Narvik kulturhus samt andre aktører. Tillitsvalgte involveres også.  

 

Økonomi i planperioden 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  1 930 2 765 3 078 3 578 11 350 

Meldte nedtrekk  -29 -29 -29 -29 -117 

Netto meldt  1 901 2 736 3 049 3 549 11 233 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  483 693 693 693 2 563 

Valgte nedtrekk  0 0 0 0 0 

Netto, valgte  483 693 693 693 2 563 

Bevilget ramme 20 504 21 641 21 641 21 641 21 
641 

86 566 

 

I rådmannens budsjettgrunnlag er det valgt å styrke  bemanningen ved biblioteket for å 
videreføre åpningstiden. I 2017 finansieres tiltaket dels ved bruk av ubrukte fondsmidler til 
bibliotek. Det er ikke funnet rom for en økning av tilbudet i kulturskolen (innen kunstfag). 
Innmeldt behov fra Narvik kulturhus foreslås løst i 2016. 

 

5.10 Området helse og omsorg 

Området består av 11 enheter samlet i 4 sektorer; institusjonsomsorg, hjemmetjeneste, UH- 
tjeneste og helse/miljø.Tjenestespekteret er alt fra helsefremmende, forebyggende, 
behandlende, akutt medisinske, rehabiliterende, habiliterende, trening for mestring av 
dagliglivets gjøremål, aktivisering, praktisk bistand, pleie og omsorg, omsorgslønn, 
brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, institusjonsopphold til tilsyn. 
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Sentrale utfordringer og strategi  

I Narvik kommune sin Helse- og omsorgsplan for 2013-2020 er det beskrevet strategier for å 
møte sentrale utfordringer og politiske føringer. Hovedmålet er at befolkningen i Narvik skal 
få koordinerte, innovative og gode tjenester med respekt og verdighet for den enkelte. 
Strategiene er: 

 Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser, legges til rette for egen mestring og 
deltakelse 

 Folkehelsetenkning skal være grunnleggende på alle nivå og beslutninger 

 Forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering og helsefremming skal prioriteres for å 
gi tjenester på laveste omsorgs- og kostnadsnivå med fokus på livskvalitet 

 Helse- og omsorgstjenester for eldre skal fortrinnsvis gis i eget hjem 

 Korttidsopphold skal prioriteres fremfor langtidsopphold 

 Infrastruktur og samarbeid på tvers av enheter skal understøtte tjenestetilbudet 

 Forsvarlighet, pasientsikkerhet, verdighet og medvirkning legges til grunn for all 
tjenesteutøvelse. 

 
Kommunebarometeret-  Området omsorg (omhandler resultater både for sektor 
institusjon og sektor hjemmetjeneste og sektor UH) 

 

 
Narvik kommunes målekort - Sektor omsorginstitusjon 

Sektoren består av Ellas Minne, Furumoen sykehjem, Felleskjøkken Furumoen, Ankenes 
Bo- og servicesenter (ABS) og Oscarsborg Bo- og servicesenter (OBS). De to sist nevnte 
drives delvis som institusjon og delvis som bofellesskap.  
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Narvik kommunes målekort - Sektor hjemmetjeneste 

Sektoren består av enhet Hjemmetjenesten (herunder hjemmesykepleie, hjemmehjelp og 
REO), Solborg, bofellesskap ABS og OBS samt enhet Funksjonshemmede og avlastning 
(FaBu). 

 

 

Utfordringen for kommunen er å ha et tilfredsstillende omfang av tjenester i alle trinn av 
omsorgstrappa som er tilpasset innbyggernes behov og som gir effektiv utnyttelse av 
ressurser. Kommunebarometeret for område Omsorg viser at kommunen har en relativt 
typisk fordeling mellom hjemmebasert omsorg og institusjon. Målt mot hvor mange over 80 
som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en middels andel plasser avsatt til demente. 
Fra tidligere sammenligninger vet vi at vi har en høyere andel innbyggere med store 
omsorgsbehov og dette særlig i gruppen under 67 år. Vi har i flere tjenester 
(institusjonsomsorg, avlastning og tjeneste for utviklingshemmede) en lavere andel av 
ansatte med fagutdanning enn kommuner for øvrig. 

 

En stor del av helse- og omsorgstjenestens ressurser brukes på en liten andel av 
befolkningen som har sammensatte og komplekse behov og er vesentlig hjelpetrengende. 
Disse finner vi i alle aldre og de har et bredt spekter av av helseutfordringer. Det kan være 
personer med kognitiv svikt og demens, personer med alvorlig psykisk sykdom og/eller 
rusproblemer, personer med nevrologiske lidelser og skrøpelige eldre mennesker med flere 
samtidige sykdommer. Kommunen erfarer også flere unge brukere med store og komplekse 
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behov som trenger svært tett oppfølgning. De yngre brukerne mottar ofte tjenester i eget 
hjem eller omsorgsbolig, mens de med høy alder bor i institusjon.  

 

Etter at brukerstyrt personlig assistent (BPA) ble en lovpålagt tjenesten har omfanget av 
innbyggere som melder behov for denne type tjeneste økt betydelig. Vi har for tiden 23 
innbyggere med BPA vedtak i størrelse fra 5- 168 timer pr. uke og tilsammen 1042 timer. 
Narvik kommune har lagt tilrette for fritt brukervalg for denne type tjeneste og vi har derfor en 
blanding av tiltak i kommunal regi og gitt av tilbydere gjennom rammeavtalen. Også for 2017 
meldes det om nye brukere med BPA vedtak samt økning i eksisterende vedtak. 

 

Både Furumoen sykehjem og Hjemmetjenesten har i 2016 gjennomført omstillingsarbeid 
som skal gjøre enhetene mer robuste og klare for de utfordringer sektoren står overfor i tiden 
fremover. I dette ligger det nye rutiner for bedre kvalitet, nye ansvarsområder for 
avdelingssykepleiere, endret soneinndeling,  ny arbeidstidsordning og innarbeiding av 
heltidskultur. Flere andre enheter har arbeidet med de to siste faktorene. Disse omstillingene 
må følges tett opp de nærmeste 2 årene. Det vil også bli gjort vurderinger av enhetenes 
størrelse og dette ikke begrenset til enhetene over.  

Enhet Fabu har gode erfaringer med organisatoriske endringer gjennomført i 2015 med 
felles turnus tilpasset brukernes behov og personal som arbeider på tvers av 
avlastningsboliger. Tjenesten vil i 2017 søke å gjennomføre ytterligere samlokaliseringer og 
bedre ressursutnyttelse.  

Gjennom et utrednings- og forbedringsarbeid kalt “Vedtaksprosjektet” ble det blant annet 
identifisert mulighet for endret tildelingskriterier på omsorgslønn og avlastning (barn og 
eldre). Her justeres de økonomiske rammene til omsorgslønn i hht ny tildelingspraksis. Det 
ble også avdekket at kommunens kostnad pr vedtakstime er større en sammenlignbare 
kommuner. Dette løses i hovedsak ikke gjennom å justere vedtakstimene da disse tar 
utgangspunkt i brukerens behov, men heller gjennom bedre planlegging av 
tjenesteutøvelsen og aktivitetstyrte bemanningsplaner. I 2017 kommer det derfor til å 
gjennomføres prosesser for å analysere årsak til høy enhetskostnad, vurdering av 
akseptabel dekningsgrad og aktivitetsstyrte bemanningsplaner. Dette vil gjelde både 
Institusjoner, Hjemmetjenesten, FaBu og enhet Utviklingshemmede. Arbeidet vil ha høy 
prioritet.  

Utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten har vært en stor utfordring også i 
2016. Det er tilstrebet en effektiv bruk av korttidsplasser og rehabilitering for å sette 
innbyggeren i stand til å bo hjemme. Situasjonen i 2016 har vært en uvanlig stor mengde 
slagpasienter ved REO i kombinasjon med liten rullering på langtidsplasser ved institusjoner. 
Dette har medført et betydelig større antall betalingspliktige døgn for utskrivningsklare enn 
budsjettert. En planlagt redusert sommerdrift ved REO måtte reverseres i mai og 
sommerdriften der ble derfor ikke optimal. For 2017 legges det opp til normal drift ved REO 
gjennom hele sommeren. Samarbeid om KAD (kommunale akutte døgn) plasser på REO 
med Evenes, Ballangen, Gratangen og Tysfjord vil også fortsette i 2017.  

 

Antallet eldre i Narvik kommune og dermed antallet personer med demens vil øke i tiden 
fremover. Omsorgen til personer med demens er kompetanse- og personalkrevende. 
Kommunen har de siste årene prøvd ulike tiltak og gjort erfaringer både på Villa Solborg og i 
hjemmetjenesten. Det utarbeides et forslag til ny dimensjonering og organisering av 
demensomsorgen der det planlegges mer i forhold til funksjonsnivå/behov enn til alder. Se 
vedlegg Utviklingstiltak 1 og 2 for nærmere beskrivelse. Et høyere antall dagplasser både for 
demente og andre brukere kan dempe en økning i antall brukere og vedtakstimer i 
hjemmetjenesten. Her har antall brukere av tjenesten økt med 30 personer siden oktober 
2015. Det løftes ikke inn nye årsverk til hjemmetjenesten, men gjennomføres avbøtende 
tiltak. Det ene er anskaffelse av e-lås og nøkkelskap. Her er forventet effekt redusert tid til 
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administrering av nøkler og gjennom det mer tid til pleie og omsorg. Det andre er en økning 
av dagsenterplasser og aktivitet ved Aktivitetessenteret. 

 

En utredning av den totale kapasiteten i kommunens omsorgstjenester, både med hensyn til 
institusjonsplasser og hjemmebaserte tjenester med en framskrivning for 10-20 år er under 
utarbeidelse. Denne vil komme med anbefalinger for dimensjonering av ulike tilbud i 
omsorgstrappa i løpet av våren 2017.  

 

Oversikten nedenfor viser plasser i heldøgns omsorg i 2016 

Institusjon 
Bo- 
felless
kap 

Somatis
k 

Skjerm
et 

Korttids-  
plasser 

Lindren
de 

Rehab. 
plasser 

Dag- 

 
plasse
r 

Totalt 

Furumoen        63 (+3) 33 
12 ( derav 
3 på 
skjermet) 

3   
16 

(10*) 

111 (+3) 
+ 16 
(10*) 
dagpl. 

Ellas 
Minne 

  22 (+1) 14 1 2   10 
39(+1) + 
10 dagpl. 

ABS 
16 (+6 
UH) 

16 (+1)           
32 (+1)  
+ 6 UH 

OBS 27 9 (+1)           36 (+1) 

REO       
12 (3 er 
KAD-
senger) 

  
3 

 
   15 

Solborg 
27 (+ 
4 
hybler)  

          
6 
(4/2*) 

27 (+ 4 
hybler) + 
6 (4/2*) 
dagpl. 

TOTALT 
antall 
plasser 

76 
(80) 

110 (+6) 47 28 5  3 32 
264 
(270) + 
32 dagpl. 

Planlagt 
maks. 
overbelegg 

  6           6 

*Varierende antall brukere pr dag ved dagplasser, avhengig av andel personell og 
sammensetning av brukergruppe.  

Enhet hjemmetjeneste har til sammenligning pr september 570 brukere som får tilsammen 
1680 timer tjeneste pr uke.  

 

Legetjenester i institusjon er i endring. Kommunen søker å endre fra den gamle 
tilsynslegeordningen til deltidsstillinger med større stillingsbrøk. Effekten vil være mer daglig 
tilstedeværelse i sykehjemmene (bedre kontinuitet) og mer tid til arbeid på systemnivå. 
Sentrale endringer med hensyn til spesialistordningen for allmennleger gjør det nå lettere å 
få ansatt leger i fastlønnede stillinger i sykehjem. Institusjonene melder også behov for 
anskaffelse av endel nytt møblement (senger, stoler, nattbord) da disse er utslitt.  
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Økonomi i planperioden for sektor Hjemmetjeneste 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  18 782 18 282 18 042 18 042 73 148 

Meldte nedtrekk  -3 098 -2 398 -2 398 -2 398 -10 291 

Netto, meldt  15 685 15 884 15 644 15 644 62 857 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  8 577 8 636 8 636 8 636 34 486 

Valgte nedtrekk  -3 098 -2 398 -2 398 -2 398 -10 291 

Netto, valgt  5 479 6 239 6 239 6 239 24 195 

Bevilget ramme 174 414 183 988 184 569 184 569 184 
569 

737 695 

 

Det legges inn midler til opprettelse av Ungdomsbolig med heldøgns bemanning. Med 
bakgrunn i flere og større vedtak på BPA styrkes rammen til dette betydelig. Det anbefales 
full drift ved Narvik REO gjennom hele sommeren og legges inn midler til dette. Narvik REO 
fortsetter sitt samarbeid med nabokommuner om KAD-plasser med påfølgende økt inntekt. 
Bruk av multidoser i medikamenthåndtering skal prioriteres, men manglende økonomisk 
effekt kompenseres. Anskaffelse av e-lås for hjemmeboende gjøres i 2016 og forventet 
effekt er frigjort tid til andre gjøremål i hjemmetjenesten. 

 

E-låstiltaket, økning i antall dagplasser og Hverdagsrehabilitering er tiltak som kan frigjøre tid 
hos ansatte i hjemmetjenesten og dermed kompensere for at det ikke løftes inn flere årsverk 
i tjenesten  på tross av flere brukere og høyere vedtaksportefølje. Enhet hjemmetjeneste 
oppfordres til å vurdere mulighet for intern omdisponering for å fylle 
demenskoordinatorfunksjonen. Enhet FABU må dekke sitt meldte behov for økning personal 
ved barneavlastning med fleksibel bruk av personal mellom boliger. Det velges ikke å øke 
antall senger ved Narvik REO i 2017, men antallet opprettholdes med 15 gjennom hele 
sommeren. En helhetlig vurdering av kapasiteten i kommunens omsorgstjenester er under 
utarbeidelse og vil komme med anbefalinger i løpet av vinter/vår 2017.  

 

Økonomi i planperioden for sektor Omsorgsinstitusjon 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  3 245 2 777 2 777 2 777 11 577 

Meldte nedtrekk  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -8 000 

Netto meldt  1 245 777 777 777 3 576 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  600 600 600 600 2 400 

Valgte nedtrekk  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -8 000 

Netto, valgte  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -5 600 

Bevilget ramme 168 
200 

170 
390 

170 
390 

170 
390 

170 
390 

681 560 
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Det er i rammen tatt inn foreslått reduksjon i Ankenes bo- og servicesenter sin ramme basert 
på regnskapstall de siste årene. Det er løftet inn midler til en ekstra (kjent) ressurskrevende 
bruker innen institusjonsomsorg.  

 

Det er ikke funnet rom for økt fysioterapiressurs ved Furumoen sykehjem. Her var det også 
ønsket økt aktivitørressurs ved dagsenteret. Dette kan løses med omdisponering av ressurs 
fra dagsenteret ved Villa Solborg forutsatt at de som får dagsentertilbud der i dag blir 
ivaretatt i ny løsning. Forslag om å omgjøre fra bofellesskap til institusjon ved Oscarsborg 
bo- og servicesenter imøtekommes ikke. Her avventes utredningen om den totale kapasitet i 
hjemme- og institusjonsbasert omsorg. Flere institusjoner har meldt om nedslitt møblement. 
Her søkes det å finne inndekning for denne anskaffelsen i 2017 ved å benytte deler av en 
arv som er tilgodesett eldreomsorgen i Narvik kommune. 

 

5.11 Sektor Utviklingshemmede 

Enheten gir hjemmebaserte tjenester etter vedtak og dagsentertilbud til voksne innbyggere 
med psykisk utviklingshemming. 

Narvik kommunes målekort - UH 

 

I 2016 har enhetens drift vært preget av innflytting på Furugården som er samlokaliserte 
omsorgsleiligheter i kombinasjon med et dagsenter.  De nye beboerne kommer delvis fra 
andre omsorgsboliger innen enhet Utviklingshemmede og noen fra foreldrehjem. Pr 
september 2016 er alle leiligheter fylt. Det arbeides med å få en god arbeidsplanlegging og 
tjenesteproduksjon med bakgrunn i beboernes behov (vedtak).  

På samme måte som innen enhet FABU og Institusjoner er det også i denne enheten 
avdekket en relativt høy kostnad pr vedtakstime sammenlignet med andre kommuner. 
Enheten vil derfor inngå i den prosessen som skisseres under kapitlet om sektor 
institusjon/hjemmetjeneste. 

 

Økonomi i planperioden for sektor Utviklingshemmede 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  11 983 9 504 9 504 9 504 40 494 

Meldte nedtrekk  0 0 0 0 0 

Netto, meldte  11 983 9 504 9 504 9 504 40 494 

Rådmannens grunnlag 
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Valgte utfordringer  5 940 5 940 5 940 5 940 23 759 

Valgte nedtrekk  0 0 0 0 0 

Netto, valgte  5 940 5 940 5 940 5 940 23 759 

Bevilget ramme 78 519 83 641 83 641 83 641 83 641 334 564 

 

Når det gjelder meldte utfordringer skyldes dette primært to elementer. Det en er at antallet 
vedtatte timer øker innenfor tjenesteområdet, og da primært på Furugården. Dette gjelder for 
8 brukere som er nye i UH-tjenesten. Fem av disse kom fra foreldrehjem og økningen i 
vedtakstimer (369 timer) skyldes at brukerne tidligere ikke mottok døgntilbud fra kommunen. 
Tjenesten får finansiert de årsverkene denne økningen representerer, men ikke de andre 
meldte utfordringer. Det må derfor gjennomføres betydelige tiltak for å kunne justere drift i 
henhold til bevilget ramme. Det påpekes at det er risiko for at man ikke oppnår tilstrekkelig 
effekt av tiltakene.  

5.12 Sektor Helse og miljø 

Sektoren består av enhet Barn, unge og familie (barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste, 
ressursteam), Helsetjenester (legetjenester, fysio- og ergoterapitjenesten) og enhet Rus og 
psykiatri (lavterskel, botjeneste, oppfølgningstjeneste) 

Kommunebarometeret-  Helsetjenester og miljø 
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Kommunebarometeret-  barnevern 

 

 

Narvik kommunes målekort - Sektor helsetjenester og miljø 

 

 

Barneverntjenesten, ressursteamet, helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Det er en jevn økning i antall meldinger til barnevernet. Det er få fristbrudd og 
tilfredsstillende saksbehandlingstid jmf Fylkesmannens frister. Tjenesten øker sin bruk av 
hjemmebaserte og forebyggende tiltak. Dette er en ønsket strategi fra nasjonale 
myndigheter. Kommunen har i dag 44 barn under omsorg og en forventet økning før årets 
slutt. Det er et krevende arbeid å etablere barn i fosterhjem og besøkshjem. Kommunene vil 
framover få overført fra staten et større ansvar for rekruttering av fosterhjem. Her har vi 
etablert en dialog med Fylkesmannen, KS og Barne- og likestillingdepartementet. For å 
gjøre oss i stand til å ta over disse nye oppgavene har vi igangsatt en utredning om et 
interkommunalt samarbeid med Ballangen kommune.  

 

Enheten har i tillegg tilsynsansvar for 38 fosterbarn plassert i kommunen. Her har vi gjort 
endringer i 2015/2016 fra private tilsynsførere til at ansatte i ressursteamet gjennomfører 
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disse. Ressursteamet er en av kommunens virkemiddel for barn, unge og foreldre som har 
utfordringer innen adferd, rus og psykisk helse. Gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen 
og Helsedirektoratet er det i 2016 igangsatt flere tiltak for å bedre tilbudet til denne gruppen.  

Det er behov for tiltak som kan forebygge at mennesker utvikler seg til voldsutøvere, samt å 
hindre at utøvelse av vold og overgrep skjer igjen. En viktig del av dette arbeidet vil være å 
tydeliggjøre helse- og omsorgstjenestens ansvar på systemnivå for å bidra til å forebygge, 
avdekke og avverge vold og overgrep. Økning i frie midler til helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste er delvis motivert gjennom nasjonal Opptrappingsplan vold og overgrep.  

 

Helsesøstre er en grunnpilaren i kommunens helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Her har 
kommunen benyttet økning i frie midler til å øke med 1,5 årsverk helsesøster de siste 3 
årene. Ved bruk av prosjektmidler har vi også økt innsatsen i videregående skole. Likevel 
oppleves det som vanskelig å nå over alle prioriterte oppgaver og utfordringer i 
målgruppene. Andre viktige yrkesgrupper i helsestasjon- og skolehelsetjeneste som lege og 
fysioterapeut er ikke økt i perioden. På grunn av relativ nedgang i rammetilskudd finner vi 
ikke plass for økning av årsverk i helsestasjons-og skolehelstjenesten i 2017. Vi mister da 
mulighet til å søke på Helse- og omsorgsdepartementets ekstratilskudd på 101 millioner for 
2017.)  

 

Fra 2020 må kommunene ha kommunepsykolog og ved hjelp av tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet og interne omdisponeringer finner vi rom for å etablere et årsverk i 2017. 
Kommunepsykologen vil bli benyttet  for målgruppen barn -og unge samt rus- og psykisk 
helse voksne.  

 

Rehabilitering og legevakt 

Fra statlig hold varsles det om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Noen 
midler er lagt til frie inntekter og noen vil være tilskuddsbasert og forvaltet av Fylkesmannen. 
Det er et mål at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i 
kommunen hvor brukeren bor. Narvik kommune fikk Hverdagsmestring inn i drift i 2016 og 
der forventes resultater i form av innbyggere med et høyere funksjonsnivå og dempet vekst 
av vedtak i hjemmetjenesten. Det meldes om noe lav kapasitet på området fysio- og 
ergoterapi til barn og rehabilitering av voksne. Det er ikke funnet rom for vekst i disse 
tjenestene i 2017, men  kommunen må følge med og søke relevante tilskudd. For å få 
tilskudd stilles det krav om at kommunene i løpet av 2017 skal ha laget, oppdatert eller 
revidert sine planer for habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Legevakttjenesten har vært 
igjennom store endringer siste året gjennom innføring av nødnett og ny kvalitets- og 
innholdsforskrift. Samarbeidet med Ballangen og Gratangen kommune videreføres. 

 

Rus- og psykiatri 

Nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet gir kommunen rom for økning i tiltak til denne 
gruppen gjennom tilskuddsbaserte ordninger. En lokal opptrappingsplan er utformet. Det 
jobbes for å styrke samhandlingen mellom flere enheter for å kunne gi et helhetlig tilbud til 
unge mellom 13- 23 år som har rus-, psykiske helseplager eller adferdsproblematikk. Dette 
er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Campus Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Narvik kommune. Prosjektet ledes av enhet Rus og Psykisk helse. Brukergruppen 
voksne vurderes som stabil de siste årene. Tjenesten fortsetter sitt forsøk med 
brukerrepresentasjon i tjenesteproduksjonen. 

 

Fra 1. januar 2017 skal pasienter innen rus- og psykiatri ha et tilbud om et øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud. Her har kommunen fått ca kr 300.000 innlemmet i rammen. Til sammenligning 
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fikk vi for 2016 kr 4,7 millioner til somatisk døgntilbud. Tjenesten er utfordret til å beskrive et 
mulig tilbud som tar hensyn til de økonomiske rammer. 

Det ble i 2015 inngått to nye kontrakter med KOA for to ressurskrevende brukere. Totalt er 
det nå tre kontrakter med KOA for oppfølging av brukere med omfattende og alvorlig 
hjelpebehov. Disse vil i løpet av 2016/2017 tilbakeføres til tjenester i kommunal regi. Ny 
kontrakt med Agenda ble inngått høsten 2015 for fortsatt drift av lavterskeltilbudet Plattform1 
og de har nå sine lokaler i Alpinveien 6. Agenda har formidlet et ønske om et utvidelse at 
dette tilbudet gjennom en økning av tjenestekjøpet på 0,5 stilling.  

 

Økonomi i planperioden for sektor Helsetjenester og miljø 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-
20 

Meldte utfordringer  4 975 4 879 4 879 4 879 19 610 

Meldte nedtrekk  -18 972 -18 792 -18 972 -18 972 -75 707 

Netto meldt  -13 997 -13 913 -14 093 -14 093 -56 096 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Valgte nedtrekk  -18 792 -18 792 -18 792 -18 792 -75 160 

Netto, valgte  -17 792 -17 792 -17 792 -17 792 -71 168 

Bevilget ramme 120 
887 

107 
720 

107 
720 

107 
720 

107 
720 

430 
882 

 

Rammen til sektoren styrkes med midler til utgiftsdekning barn under omsorg. Løsning med 
intern omdisponering og tilskudd fra Helsedirektoratet for å kunne opprette et årsverk 
kommunepsykolog iverksettes. Det søkes rom for anskaffelse av elektronisk arkivsystem 
barnevern og utstyr Legevakten gjennom disponible midler i 2016. 

Nedgang/stagnasjon i barnetall med tilhørende reduksjon i rammetilskudd gjør at det er 
vanskelig å finne rom  for økning av årsverk i helsestasjons-og skolehelstjenesten i 2017 
(helsesøster, lege og fysioterapeut). Det samme gjelder ønsket styrking innen fysio- og 
ergoterapitjenester. Her må eventuell styrking skje gjennom tilskuddsordning i forbindelse 
med Opptrappingsplan habilitering- og rehabilitering. Heller ikke tiltak som økt ressurs 
jordmor, saksbehandler barnevern eller merkantil stilling barnevern er prioritert. Kommunen 
må innen rus- og psykiatrifeltet først og fremst sikre tilstrekkelig omfang av de lovpålagte 
delene av tjenestetilbudet. Agendas ønske om  utvidelse av tilbudet ved Plattform 1 
imøtekommes derfor ikke. 
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5.13 Sektor Sosial og flyktning 

Narvik kommunes målekort - Sektor sosial og flyktning 

 

 

Kommunebarometeret- Sosial 

 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet NAV kommune, Sosial - og flyktningtjenesten 

Tjenesten har som hovedutfordring å sørge for at alle søkere av sosiale tjenester får riktig 
oppfølgning, tilbud og individuelle tilbud om arbeids- eller aktiviserende tiltak. Sosiale 
tjenester er sammensatt, men målet er å bidra til selvforsørgelse og en aktiv og meningsfylt 
tilværelse. Enheten har iverksatt tiltaket kalt “arbeid først”, som skal danne grunnlag for aktiv 
og meningsfull tilværelse for enkeltindividet. Samhandling med kommunale enheter, frivillige 
lag/foreninger og øvrig næringsliv er sentralt. 
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Flyktningtjenesten har til hovedoppgave å sikre praktiske forhold rundt  bosetting og å gi 
vedtak om lovpålagt introduksjonsprogram for flyktninger, slik de raskt blir integrert i 
samfunnet og kommer i utdanning eller får arbeid. 

 

Sentrale utfordringer og strategi 

Aktivitetsplikten ved tildeling av økonomisk sosialhjelp trådte i kraft juli 2016. Dette 
innebærer at skal det stilles vilkår om deltakelse i aktivitet for mottakere av sosiale stønader, 
med mindre tungtveiende grunner taler mot. I mai 2016 ble det ansatt prosjektleder i “Arbeid 
Først”. Stillingen er finansiert av skjønnsmidler fra fylkesmannen og tiltaket er iverksatt i 
Nav`s lokaler i sentrumsgården. Målet er å inngå avtaler med kommunale enheter og andre 
bedrifter som da kan melde inn ulike arbeidsoppdrag som Nav Narvik skal matche 
kandidater til ut fra brukerporteføljen i “Arbeid Først”. Etter oppstart i mai 2016 har 49 
personer vært henvist til “basen”. Mange av disse er kommet ut i praksis, andre begynt i 
skole/arbeid, og noen er falt fra. Det er i tillegg ett mål for enheten å avklare våre brukere til 
riktig ytelse, herunder også AAP og varige trygdeordninger for langtidsmottakere av 
økonomisk sosialhjelp. Det overordnede målet er uansett at i Narvik kommune skal ingen 
som er i stand til å bidra i arbeid/aktivitet få anledning til å gå på passive stønader over tid.  

 

Bekjempelse av barnefattigdom er og vil være et satsningsområde også i 2017. Nær 10% av 
kommunens unge under 18 år lever i lavinntektsfamilier. (Nær 380 barn/unge).  Enheten har 
gjennom tildelte midler fra AVDIR/fylkesmannen over år samarbeidet med flere enheter om 
både kompenserende og langsiktige tiltak. I 2017 skal en handlingsplan mot barnefattigdom 
iverksettes i kommunen - ett tverrsektorielt samarbeid. Nav Narvik har gjennomført program 
for sine veiledere knyttet til helhetlig økonomisk råd og veiledning for alle brukergrupper ved 
kontoret. Målet er å ha et enda tidligere fokus på familieøkonomi og konsekvenser knyttet til 
bl.a. barnefattigdom og boligsosiale problemstillinger.  

 

Prioriterte tiltak for sektoren i økonomiplanperioden 

Bosetting av flyktninger / FLIS prosjektet 

Bystyret vedtok å opprettholde bosettingstallet for 2016 til 30 nybosatte i tillegg til 
familiegjenforening. Videre ønsket man utredning i kraft av FLIS-prosjektet til å vurdere 
muligheten til å imøtekomme IMDIs daværende forespørsel om bosetting på inntil 100 i løpet 
av kommende økonomiplanperiode.  

FLIS prosjektet har vært krevende, men delaktige enheter har konsekvensvurdert alternativ 
bosettingsvariasjon på hhv. 40,60,80 og 100. Det foreligger også administrativt vedtak om å 
flytte flyktningetjenesten ut av Nav Narvik og organisere avdelingen sammen med Narvik 
Voksenopplæring. 

 

Avhengig av endelig vedtak på bosettingstall har Nav Narvik meldt inn utfordringer knyttet til 
bosettings/integrering. Dette har sammenheng med utgifter til lovpålagt introduksjonsstønad 
for alle deltakere i introduksjonsprogrammet og behov for supplerende stønad (økonomisk 
sosialhjelp). Det jobbes med å systematisere anbefalingene fra FLIS-prosjektet samt 
etablere milepælsplan som grunnlag for endelig beslutning. IMDI har for 2017 anmodet 
Narvik om bosetting av 50 flyktninger.  

 

Rådmannen innstiller for 2017 på en opptrapping av bosetting til 40 personer + 
familiegjenforeninger. Dette utgjør en økning på 33% fra 2016. Utviklingsarbeidet via FLIS-
prosjektet sikter blant annet på å etablere en integreringsenhet som samler de kommunale 
tjenester for folk som bosetter seg i Narvik. Dette arbeid vil fortsette i 2017 slik vi blir bedre 
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på å skape en god start for alle som flytter hit. En stor økning i bosettingstallet ut over 40 er 
derfor ikke å anbefale for 2017, men at tallet vurderes økt fra 2018.  

Det foreslås videre at Narvik kommune ved Nav fortsetter dialogen med IMDI for å få til 
bosetting av flyktninger som er bedre tilpasset arbeids og aktivitetstilbudet i kommunen.  

 

Utviklingsarbeid 2017- Effektfull integrering og aktiviserende tiltak for mottakere av 
sosialhjelp 

Også i 2017 videreføres arbeidet med strategier og tiltak for effektfull integrering og 
reduksjon i utbetaling av sosialhjelp. 

Nav Narvik har arbeidet målrettet opp mot tiltak som også gir tilstrekkelig kvalitet i 
tjenestetilbudet og god internkontroll. Effekter av tiltakene er innarbeidet i økonomiplan 
2015-2018 i tråd med vedtak. På en rekke konkrete tiltak ser vi innsparingseffekter på den 
ordinære økonomiske sosialhjelpen. (bl.a. tannbehandling, hjemmeboendetillegg til unge, 
midlertidig boliger m.v.)  

 

Kvalifiseringsprogrammet 

Det er øremerket en stillingsressurs til spesiell oppfølging av denne gruppen, noe som har 
vist god effekt. Deltakerantallet bør komme opp på ett nivå på 30-40, men det betinger tett 
oppfølging for deltakere og ennå flere tilpassede utprøvningsplasser i kommunal og privat 
regi. Vi ønsker innen gjeldene ramme å omdisponere midler til ansettelse av ytterligere 
veileder.  

 

Gjennom vedtak i partnerskapsmøtet mellom Nav Nordland og kommunene i Ofoten er man 
blitt enige om interkommunalt samarbeid knyttet til gjeldsrådgivning. I løpet av 18 måneders 
drift i 2015/2016 er ventelistene på rundt 100 personer og 2,5 års ventetid for tyngre 
gjeldsrådgivning avviklet, og det er nå en ventetid på tjenesten som er innen vedtatt 
tidsnorm, dvs. 8 uker.  

Det er gjennomført 2 kurs i Narvik, og tilbys innbyggerkurs i økonomihåndtering i alle 
kommuner i nettverket i Ofoten.  

Det er et mål for enheten til enhver tid å ha full utnyttelse av statlige tiltaksplasser og å tilby 
kvalifisering/kurs til deltakere i målgruppen unge, langtidsledige og fremmedspråklige.  

 

Boligsosialt arbeid 

Boligkoordinator skal videreføre arbeid knyttet til oppfølging av nybosatte, koordinering av 
tjenestetilbud til brukere og jobbe for ennå bedre gjennomstrømning i kommunal boligmasse.  

Det er et mål for enheten til enhver tid å full utnyttelse av statlige tiltaksplasser og å tilby 
kvalifisering/kurs til deltakere i målgruppen unge, langtidsledige og fremmedspråklige.  

 

Kontinuerlig forbedring/LEAN  

Enheten jobber med kontinuerlig forbedring og har som mål å bli litt bedre hver dag. 
Metodikk knyttet til kontinuerlig forbedring ligger til grunn i den daglige arbeidsmetodikk, og 
videreføres også i 2017.  

 

Økonomi i planperioden for sektor Sosial og flyktning 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  2 795 2 993 2 993 2 993 11 775 
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Meldte nedtrekk  -1 340 -2 140 -2 240 -2 240 - 7 960 

Netto meldt  1 455 853 753 753 3 816 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  2 795 2 993 2 993 2 993 11 776 

Valgte nedtrekk  -1 340 -2 140 -2 240 -2 240 -7 960 

Netto, valgte  1 455 853 753 753 3 814 

Bevilget ramme 48 278 50 778 49 976 49 876 49 876 200 507 

 

5.14 Sektor Areal og samfunnsutvikling 

Narvik kommunes målekort - Areal og samfunnsutvikling 

 

 

Kommunebarometeret vurderer saksbehandlingstid i sin oversikt og skriver om Narvik: 
“Kommunen er blant de beste i landet hva gjelder å overholde byggesaksfristene. Prosessen 
for søknader med 3 ukers behandlingsfrist er middels. Byggesaker med 12 ukers frist 
behandles i normalt tempo målt mot andre kommuner.” 

Kommunebarometeret saksbehandling 
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Utarbeidelse og rullering av planverket har vært et av Narvik kommunes viktigste mål de 3 
siste årene. Målet i bystyrets planstrategi fram til 2016 om antall planer som skulle 
fornyes/utarbeides var ambisiøst og er med få unntak gjennomført. Kommuneplanens 
arealdel er forsert med ca. 2 år og skal endelig vedtas i årsskiftet 2016/17.  

 

Den nye planstrategien legger opp til gjennomføring av planene med rullering av 
handlingsplanene hvert år. Sektoren vil i større grad fokusere på utvikling av tjenestene 
gjennom god kvalitet, kortere saksbehandlingstid samt samhandling med næringsliv og 
innbyggere. Det siste er et område som krever involvering av både interne og eksterne. 
Digitalisering av arkiver, verktøy og arbeidsprosesser er viktige for mer effektiv 
saksbehandling og bedre service til innbyggere og næringsliv. Det er innført døgnåpen 
bestilling av timeavtale fra høsten 2016 og dette vil tas mer i bruk utover i 2017. Det er helt 
nødvendig å digitalisere gårds- og bruksnummerarkivet og kostnaden må dekkes inn i 
økonomiplanen. Videre er det funnet plass til oppgradering og utvidet funksjonalitet i 
saksbehandlingssystemet Websak som vil bidra til ovennevnte målsettinger.  

 

Sektorens ansatte har stort arbeidspress og mye oppmerksomhet. Til tross for dette er dette 
den sektoren som i flere år har hatt lavest sykefravær i Narvik kommune med totalt 3,3% i 
2015.  

 

Økonomi i planperioden for sektor Areal og samfunnsutvikling 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  0 4 200 2 700 0 5 900 

Meldte nedtrekk  0 0 0 0 00 

Netto meldt  0 4 200 2 700 0 5 900 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  0 4 200 2 700 0 5 900 

Valgte nedtrekk  0 0 0 0 0 

Netto, valgte  0 4  200 2 700 0 5 900 

Bevilget ramme        8 
260 

        7 
203 

      11 
403 

        8 
703 

        7 
203  

       8 
260 

 

Sektoren har ansvar for eiendomsskattebehandlingen i Narvik kommune. Narvik kommunes 
økonomi er svært avhengig av inntektene fra eiendomsskatt, og denne inntekten benyttes 
direkte i driften av kommunens tjenester, og til renter og avdrag. Eiendomsskatten fastsettes 
etter takst av eiendommene og denne taksten fastsettes 1 gang hvert 10. år. Det betyr at 
inntekten fra eiendomsskatt ikke øker med pris- og lønnsvekst hvert år og medfører at 
prisvekst fortløpende vil måtte dekkes av andre inntekter. Narvik kommune skal retaksere 
med virkning fra 2020. Kostnader for retaksering er innarbeidet i økonomiplanen og 
inntekten er justert fra 2020.  
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5.15 Sektor Veg og park 

Narvik kommunes målekort - Veg og park 

 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 Forvaltning/drift/vedlikehold 

 offentlige kommunale veger og trafikkarealer 

 offentlige  parker, lekeplasser, minnesmerker 

 20 årsverk – 20 ansatte 

 Stor andel kjøp av tjenester med tilbud/anbud 

  

Noen driftstall 

1000 sluker, 500 stikkrenner, 14 bruer, 27 km rekkverk, 24 km kantstein, 25 km fortau, 210 
km vegskråning, 9 km forstøtningsmur, 140 fartshumper, 45.000m2 parkeringsplasser, 1500 
skilt, 35 stk offentlig parkanlegg, 14 offentlig lekeplasser, 30 minnesmerker. 

 

Sentrale utfordringer og strategi 

Noen viktige tall i forhold til utvikling kommunale veger i Narvik 2015:  (Kilde: Sweco Rosy 2015) 

 Etterslepet på vedlikehold er på 60,9 millioner (øker nå ca. 4,5 millioner årlig) 

 Andelen veier med dårlig tilstand er økt fra 45% til 50% i 2015 , hvor andelen av veier 
med dårligst tilstand har blitt vesentlig mye større. 

 Andelen lavstandardveier er hurtig akselererende og vil i 2026 omfatte 83% av 
vegnettet med 2016 driftsramme og ingen vedlikehold/investeringer 

 Nødvendige sikkerhetstiltak for akuttutbedring på kun asfalt p.g.a. manglende 
vedlikehold akselererer årlig meget hurtig. 

 50 % av vegnettet er dårlig med overskredet restbrukstid 
 

https://docs.google.com/a/narvik.kommune.no/document/d/1c5L5gg4bmCvQm2vwmRRRi0Czhzb5eCzqkoeNKsSFdFk/edit#bookmark=id.hxwxv3dd9eom
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Endringer/Tiltak 2016 (investering) 

Bevilgning til vegnett er styrket igjennom vedtatt økonomiplan for perioden 2016 – 2018 med 
totalt kr 25 mill. for oppstart innhenting etterslep på eksisterende veinett( 8 + 8 + 9) 
Arbeidene er i 2016 startet opp i henhold til denne planen. Det medfører at man ved 
inngangen til 2017 teoretisk vil ha et økonomisk etterslep som er kr 8 mill. lavere enn det 
beregningen fra Sweco Rosy viser ved inngangen til 2016. Det foreslåes fra enheten i 
økonomiplanen at investering videreføres i 2019 og 2020 med totalt kr 20 mill. slik at en 
totalt i perioden 2016-2020 innhenter 75% av etterslepet 

Det er meget viktig at en slik investering for innhenting av etterslep følges opp med 
tilsvarende tilstrekkelig bevilgning i driftsrammen til vedlikehold, slik at ikke forfallet starter 
opp på nytt på investert vegkapital. 

 

Eksempel på økonomisk konsekvens for Narvik 10 års perspektiv 

(basert på Sweco Rosy 2015)  

 

kr i mill Optimal modell 
(all inv 1.år) 

Nåværende nivå. 
Vente i 10 år 

Mellomløsning 
 

Investering 53 143 37 

Vedlikehold 45 0 44 

SUM 98 143 81 

+ Rest etterslep 0 0 16 

+ Risiko 0 52 10 

 

Ved optimal modell henter man inn hele etterslepet første år og deretter fra 2.år økning kr 5 
mill.  til vedlikehold slik at forfallet ikke starter på nytt. Totalt kr 98 mill. 

Narvik kommune er ifm vedtatt investeringsbudsjett 2016-2019 i startfasen på modell  
“mellomløsning” og de resultat og målsetting dette gir for vegnettet. Utfordringen er å fullføre 
modellen.  

Fullfører man mellomløsningen vil situasjonen være som følger i 2020: 

Et godt funksjonelt nivå med følgende målbare mål: 

 Alle samleveger skal være i tilstandsklasse «gode» (grønn) 

 Ingen veger skal være i tilstandsklassene «rød» (svært dårlig) 
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Økonomi i planperioden for sektor Veg og park 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  817 1 380 2 380 2 880 7 457 

Meldte nedtrekk  -177 -177 -177 -177 -708 

Netto meldt  640 1 203 2 203 2 703 6 749 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  187 750 1 750 2 250 4 937 

Valgte nedtrekk  -177 -177 -177 -177 -708 

Netto, valgte  10 573 1 573 2 073 4 229 

Bevilget ramme 17 742 19 460 19 960 20 960 21 460 81 841 

 

Som følge av tidligere økonomiplaner med minimale midler til vedlikehold og investeringer 
styrkes sektoren i 2017 med kr 1 mill. til vedlikehold samt bevilgning over 
investeringsbudsjett på kr 8 mill. til oppgradering. Kommunalt vegnett ble i vedtatt 
investeringsbudsjett for planperioden 2015-2018 tilgodesett med en investering på kr 25 mill. 
fordelt likt på 2016, 2017 og 2018. 

Rådmannen legger opp til å følge opp på den påbegynte strategi for å få vegnettet opp å gå. 
Dermed foreslås det lagt inn investeringer for kr. 10 mill. hvert år i 2019 og 2020. Dessuten 
trappes vedlikeholdsbudsjettet opp i budsjettperioden for å nå et nivå der vi kan ta vare på 
verdiene.  

 

5.16 Sektor Eiendom 

Sektoren består av enhet renhold og enhet byggforvaltning. 

Byggforvaltning 

Enheten utfører driftsoppfølging, brukertjenester, vedlikehold/oppgraderinger/nybygg og 
forvaltning på alle kommunale bygg, samt oppfølging leieforhold opp mot eksterne leietakere 
og utleiere. Brukere er alle ansatte og brukerne av byggene. 

Enheten er delt i 3 områder 

 Forvaltning 

 Drift 

 Prosjekt/vedlikehold 

Renhold 

Sektoren utfører renhold i alle kommunale bygg foruten institusjonene og UH-tjenesten. 

I tillegg utføres renhold for Narvik VAR KF, Narvik Havn KF, Kirkevergen og Ofoten Brann 
IKS. Brukerne er alle ansatte og brukerne av bygg. 

 

Mål 

Narvik kommune har mål om å reduseres antall kvadratmeter og avsette midler til 
verdibevarende vedlikehold og godt inneklima for brukere og ansatte. 
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Sentrale utfordringer og strategi 

Kartlegging og innlegging i FAMAC web videreføres. 

Arbeidet med ytterligere forbedring daglig drift i henhold til krav og egne retningslinjer 
videreføres.   

Planmessig vedlikehold iht kartlegging, oppfølging, analyser 

Behovene for rehabilitering og nybygg er større enn den økonomiske evnen og muligheten 
Narvik kommune har. Det må derfor gjennomføres strenge prioriteringer av hva som må 
gjøres og hva som må avventes, ref vedtatt investeringsstrategi. 

Konkurranseutsetting av renhold - to/tre bygg 

Innovasjonstiltak - innføring av Norsk Standard INSTA 800/ankaffelse av IPAD`er til enhet 
renhold/robot 

Byggforvaltning kommunebarometeret 

 

Narvik kommunes målekort - Eiendom 

 

 

Narvik kommune har mål om å reduseres antall kvm og avsette midler til verdibevarende 
vedlikehold og godt inneklima for brukere og ansatte. Ved årsslutt vil antall brukte 
kvadratmeter være 103500 mot 105000 ved inngangen av året. Det planmessige 
vedlikeholdet av byggene har over lang tid vært forsømt, og det er fra 2016 tatt store grep for 
å bedre dette. FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-systemet Famac web er innkjøpt. Alle 
bygg kartlegges, vurderes og legges inn i dette systemet slik at oppfølging, analyser og 
daglig drift framover vil bli vesentlig forbedret. Med Narvik kommunes mer enn 105000 kvm 
er dette et omfattende arbeid og vil måtte fortsette inn i 2017. 
 

Narvik kommune har gjennomført et minimum av investeringer siden 2008, men fra 2016 og 
de neste årene har bystyret vedtatt et ambisiøst investeringsprogram. Dette krever god 
planlegging og styring. Narvik kommune vil legge til grunn anbefalingene gitt i rapport om 
“Kommunale investerings prosjekter - Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag”  
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Concept 45 fra NTNU m.fl som sier hvordan en skaffer seg beslutningsunderlag for 
investeringer i offentlig sektor. 
 

Behovene for rehabilitering og nybygg er større enn den økonomiske evnen og muligheten 
Narvik kommune har. Det må derfor gjennomføres strenge prioriteringer av hva som må 
gjøres og hva som kan vente, eller få en alternativ løsning eller kompenserende tiltak. Det er 
vedtatt egen investeringsstrategi for eiendomssektoren og investeringsbudsjettet beskrives i 
eget kapittel.  

 

Energikostnadene for bygg i Narvik er litt høyere enn hva som er normalt i Kommune-Norge 
hvor snittet er 100 kr per kvadratmeter. Dette henger bl.a. sammen med mange gamle og 
dårlig vedlikeholdte bygg. I tillegg til gjennomføring av  investeringsplanen vedtok bystyret i 
2013 å gjennomføre et større prosjekt innen energieffektivisering i tråd med mål i Klima- og 
energiplanen. Energisparekontrakten (EPC) som er inngått med GK - Inneklima vil avsluttes 
med søknad om stønad til Enova i 1. kvartal 2017. Dette er innarbeidet i 
investeringsbudsjettet. P.g.a. av den vanskelig økonomiske situasjonen i denne 
økonomiplanperioden er avdrag på lån knyttet til EPC forlenget til 40 år. Denne 
nedbetalingstiden bør reduseres så snart det er mulig. Energikostnadene er fra 2017 
redusert med kr 3,4 mill. og vil bidra til at Narvik kommune nærmer seg snittet for norske 
kommuner for strømforbruk.  

 

Renhold drives på et forsvarlig nivå, men hvor det stilles krav til brukerne av bygningene til 
deltakelse i en samlet innsats for å løse tjenester og oppgaver sammen 

Renhold reguleres i henhold til lov og forskrifter om helsetjenesten i skoler og barnehager og 
kommunehelsetjenesteloven - miljørettet helsevern. 

Etter budsjettvedtak startet i 2016 en prosess for forsøk konkurranseutsetting av renhold 
delvis (2-3 bygg). Det er per idag ingen konklusjoner på at dette gir en rimeligere tjeneste 
med samme kvalitet, men vi kan heller ikke avvise/konkludere uten nøyere vurdering. Dette 
kan først konkluderes når man har sammenlignet tilbud med egendrift. 

Det er konkludert med at man som første steg i denne prosessen innfører det nettbaserte 
forvaltning-/drift-/vedlikeholdssystemet Famacweb. Dette gjøres i nært samarbeid med 
tilsvarende innføring på enhet Byggforvaltning. Systemet omhandler også en innføring av  
Norsk Standard Insta 800 (renholdsstandard), Standarden beskriver et system for å fastsette 
og bedømme rengjøringskvalitet. Alle større anbud i dag utlyses basert på NS Insta 800. 
Dette innføres og etableres slik at det blir grunnlaget i et forsøk konkurranseutsetting 

 

Økonomi i planperioden for sektor Eiendom 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
2017-20 

Meldte utfordringer  7 114 7 151 8 066 8 566 30 897 

Meldte nedtrekk  -3 586 -3 963 -4 341 -4 341 -16 090 

Netto meldt  3 528 3 188 -3 725 -4 225 14 666 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  308 500 1 500 2 000 4 308 

Valgte nedtrekk  -3 586 -3 586 -3 586 -3 586 -14 344 

Netto, valgte  -2 978 -3 086 -2 086 -1 586 -9 736 

Bevilget ramme 63 525 60 452 60 644 61 644 62 144 244 885 
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Det er ikke funnet rom for økning av vedlikeholdsmidler til meldt nivå, totalt kr 3,8  mill i 2017 
økende til kr 4,2 mill i perioden. Det er heller ikke funnet rom for økning som skyldes betaling 
av  kommunale avgifter, kr 1,4 mill. Det vil i realiteten innebære et effektiviseringskrav til 
enhet byggforvaltning. Det samme gjelder for enhet renhold der det ikke er prioritert lagt inn 
en økning av rammen som følge av at mange på enheten i løpet av 2016 har tatt fagbrevet. 

 

De valgte tiltakene i rådmannens budsjettgrunnlag er;  

Økning av vedlikeholdsmidler med kr 500.000 for 2018, og opptrapping utover perioden, 
tilsammen kr 4 mill. 

Reduksjon strømutgifter som følge av EPC-prosjektet. 

Nedtrekk 0,4 årsverk gjennom innovasjonstiltak på enhet renhold ( en effektivitetsgevinst 
søm følge av innføring av FAMAC Web og bruk av IPAD`er i arbeidet/anskaffelse av robot). 

 

6. Målområde - Organisasjon (felles kapittel for alle 
sektorer) 

 

 

Trenden for sykefraværet i 2016 er en nedgang med 0,8 prosentpoeng. Det endelige resultat 
for året under ett er usikkert da erfaringstall viser at sykefraværet går opp i årets siste 
måned. 
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Hovedmålkortets måleindikatorer er tilpasset til 10-faktorundersøkelsen som skal gjennomføres 

med oppstart i slutten av 2016. 

 

O1, O3, O4, O5 og O6 hentes fra medarbeiderundersøkelsen “10-faktor” sine 
måleindikatorer, henholdsvis faktor 1, 9, 4, 5 og 10.  

 

Antall ansatte fordelt på kjønn og alder 

 

Tabellen viser behovet for at det i kommende økonomiplanperiode utvikles en helhetlig 
kompetanse - og rekrutteringsstategi. 

 Satsningsområdene innen måleområdet organisasjon i økonomiplanperioden. 

1)Arbeidsgiverstrategi med ledelse og medarbeiderskap (LEAN, MDI) 

(MDI = medarbeiderdrevet innovasjon) 

Narvik kommune har utviklet en moderne og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk, med et 
tydelig verdifokus. Ambisjonene for arbeidsgiverpolitikken er å bidra til at ledere og 
medarbeidere motiveres og trives samtidig som de utfordres og stilles krav til. Dette skal føre 
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til at tjenester og service utvikles og ytes med den ønskede kvalitet og effektivitet. Politikken 
skal utgjøre et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Et 
felles verdigrunnlag skal bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune med 
dyktige ledere og motiverte og kompetente medarbeidere. Verdiene kommunen har valgt er 
nytenkende, raus og stolt. 

  

Kommunen har startet en implementeringsprosess i forhold til arbeidsgiverpolitikken. Dette 
gjøres gjennom valg av strategier og igangsetting av konkrete handlinger. Et av tiltakene 
som gjennomføres 2016-17 er et lederutviklingsprogram. Dette for å videreutvikle 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger til ledelse blant lederne i Narvik kommune, samt bidra 
til å realisere ambisjonene i arbeidsgiverpolitikken. Utviklingsprogrammet skal treffe i forhold 
til målene, innsatsområder og konkretiseringer som finnes i kommunens arbeidsgiverpolitikk. 

 

Utviklingen av LEAN som driftsstrategi i Narvik kommune har pågått gjennom 2016. Den 
helhetlige driftsstrategien og funksjon videreutvikles og implementeres særskilt i sektor 
barnehage og utvalgte enheter innen helse og omsorg gjennom 2017. 

 

2)Medarbeiderundersøkelsen “10-faktor”: 

10-FAKTOR-undersøkelsen omfatter, som navnet antyder, ti spesielt utvalgte faktorer (eller 
variabler), som hver måles med noen få måleindikatorer. 10-FAKTOR er en 
utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere 
kriterier. De to viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å 
utvikle. Bakgrunnen for at kun ti faktorer inngår i undersøkelsen, er ønsket om en kort og 
fokusert undersøkelse. Derfor har det vært spesielt viktig å velge ut et sett faktorer som har 
stor betydning for å oppnå gode resultater.  

 

Hva måler vi?  

De ti faktorene vi har valgt, måler dels medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på 
arbeidsplassen, som for eksempel graden av mestringsorientert ledelse, mestringsorientert 
motivasjonskultur, tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til å jobbe selvstendig, 
muligheter til relevant kompetanseutvikling og muligheter til å bruke egen kompetanse. Og 
dels måler faktorene medarbeidernes holdninger til jobben de har, herunder to typer 
motivasjon (indre motivasjon og nytteorientert/prososial motivasjon), mestringstro og viljen til 
å være fleksibel. 

 

10-faktor implementeres gjennom hele 2017. Implementeringen er omfattende da den er 
sentral i den enkelte enhets utvikling med hensyn til ledelse og medarbeiderskapte tiltak. 
Videre er undersøkelsen nært knyttet til lederutviklingsprogrammet, sykefraværsprosjektet 
samt LEAN. 

 

3)Heltidskultur 

Narvik kommune arbeider aktivt for å bygge en heltidskultur. Forskning og kunnskap om 
heltidskultur viser at mer heltid gir positive effekter for brukere/innbyggere, arbeidstakere og 
arbeidsgiver.  

I Narvik kommune har 8 enheter deltatt med egne prosjekter under prosjektparaplyen 
Heltidskultur. Flere av disse har allerede innført endringer som bidrar til heltidskultur.  

Arbeidet med heltidskultur følger Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag og 
har et sterkt fokus på medarbeiderdrevet innovasjon og medarbeiderskap. Narvik kommune 
er avhengig av motiverte og kompetente medarbeidere. Enhetene selv må stimuleres til 
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nytenking og innovasjon, både i organisasjon og utøvelse av tjenestene. Narvik kommune 
ved,de 8 enhetene, har deltatt i læringsnettverk i regi av KS samt hatt bistand til 
prosessarbeidet internt. Opparbeide kunnskaper og erfaringer er det viktig å bygge videre på 
i fremtiden. På sikt skal arbeid med heltidskultur være en kontinuerlig og naturlig del av 
vanlig drift. 

For å kunne evaluere effektene av endringer er det i flere enheter foretatt 
spørreundersøkelser i forkant av arbeidet med heltidskultur. Den første evalueringene av 
arbeidet med heltidskultur er planlagt utført siste kvartal av 2016.  

Alle enheter som deltar i prosjekt heltidskultur melder at ansatte med uønsket deltid har fått 
økt stillinger, noen til heltid, andre til større stillinger. Dette har vært mulig gjennom flere 
forskjellige tiltak. Noen enheter har forbedret turnus, noen har for eksempel innført 2 flere 
helger i løpet av et år, andre har i realiteten innført økt grunnbemanning ved hjelp av 
vikarbudsjett. Selv om prosjektene pågår, kan det vises til interessante og gode resultater 
allerede høsten 2016:    

 

Tabell UH 

 Pr 12.01.16 Pr 12.10.16 Differanse 

100% 37 40 3 

99-80% 29 41 12 

79-50% 49 38 −11 

49-22% 14 4 −10 

 129 123 −6 

 

Kommentar til tabell UH: 

Eksempel på utvikling av tall i enhet UH. Enheten har fra før start av prosjektet og til nå hatt 
en større organisasjonsendring. Nye Furugården har blitt etablert og enheten har fått  8 nye 
brukere. Allikevel har enheten greid å redusere antall ansatte, vakante stillinger samt antall 
små stillinger. Antall større stillinger og heltidsstillinger er økt. Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse har i enheten gått fra 66% til  85%. 

 

Et annet eksempel på endringer er ved Furumoen sykehjem. Antall helgestillinger er 
redusert med 22, og antall hele stillinger økt med 12.  

 

4)Sykefraværsprosjektet- IA ledelse 2.0 (KS) 

I 2016 er det startet et sykefraværsprosjekt “Reduksjon i sykefravær gjennom innovasjon, 
medarbeiderskapte tiltak og ledelse”. Det vises til bystyrets vedtak for gjeldende 
økonomiplan der sykefraværet  i 4-årsperioden skal reduseres med 1 %-poengpoeng per år 
etter vedtatte mål. Komiteen for oppvekst, omsorg og kultur fungerer som styringsgruppe for 
dette arbeidet. Status rapporteres til bystyret hvert kvartal. Målet med prosjektet er at Narvik 
kommune består av helsefremmende arbeidsplasser gjennom: 

•et systematisk og målrettet forebyggende arbeid (HMS) i alle ledd og nivåer 

•å ha et helsefremmende fokus i utvikling av organisasjonen 

•å ha kvalitet i, og gode rutiner for oppfølging av den sykmeldte 

 

I prosjektets oppstartsfase, ble Narvik kommune, som en av 31 bykommuner med høyt 
sykefravær, forespurt om å delta i et nasjonalt prosjekt i regi av KS og NAV, “IA-ledelse 2.0 -
NED med sykefraværet”.   Da KS-prosjektet vil ha spesielt fokus på barnehagesektoren og 
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helse -og omsorgssektorene, er arbeidet i eget prosjekt innrettet mot disse sektorene. 
Strategier i prosjektet er i tråd med arbeidsgiverstrategien, og hvor sentrale elementer er 
innføring av LEAN som driftsstrategi, ledelse og medarbeiderskap.  

Prosjektet når sine mål gjennom å fullføre oppsatte tiltak og strategier. Innsatsen mot 
helsefremmende arbeidsplasser uttrykkes gjennom bedret score på 
medarbeiderundersøkelsen «10-faktor».  

Som resultatmål ved prosjektets slutt, vil det foreligge en prosessbeskrivelse av trinnvis 
implementering av LEAN driftsstrategi uavhengig av sektor, hvor tiltak for systematisk HMS-
arbeid, helsefremmende utvikling og oppfølging av den sykmeldte står sentralt. Prosjektet er 
påregnet å løpe hele 2017, og er i samsvar med prosjektperioden til KS-prosjektet.  

 

5) Kompetanse i alle sektorer 

Kommunal drift krever relevant kompetanse blant ansatte. Delvis erverver vi  denne gjennom  
rekruttering der det stilles relevante kompetansekrav ved ansettelse. Men mest må vi sikre 
at de ansatte vi allerede har opprettholder og videreutvikler sin kompetanse. Tendensen er 
at alle sektorer har spesifikke og utfordrende kompetansekrav rettet mot seg.  Parallelt 
kjøres det ulike intervensjoner fra statlig hold for å matche disse. Videre følger en opplisting 
av ulike kompetansehevende tiltak som gjennomføres i kommunen.  Det er de siste år 
gjennomført et stor løft fra ufaglært til faglært i sektor skole, barnehage, helse/omsorg og 
renhold gjennom Fagarbeiderløftet. I den nasjonale satsningen på videreutdanning for 
lærere “Kompetanse for kvalitet” delfinansieres utdanningsløp for lærere. For å sikre at 
lærere i Narvikskolen har rett kompetansenivå i hht de nye kravene i norsk, matematikk, 
engelsk og samisk som blir obligatorisk i 2025, må det startes nå med nødvendig 
oppgradering. Utdanningen er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet. 

 

Helse- og omsorgssektoren søker årlig midler fra Fylkesmannen for å kunne legge tilrette for 
relevante videre- og etterutdanninger gjennom ordningen Kompetanse- og 
innovasjonstilskudd. Fylkesmannen har også særskilt finansiering for videreutdanninger 
innen barnevern og rus- og psykiatri som kommunen benytter seg av. I barnehagesektoren 
kan ansatte med bachelor-nivå søke om videreutdanning innen språkutvikling, språklæring, 
læringsmiljø, pedagogisk ledelse, naturfag, matematikk og barnehagepedagogikk. 
Utdanningen er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet. Vi benytter oss også av Husbanken 
sine kompetansemidler som er tverrsektoriell og søknadsbasert.   

 

I 2017/2018 skal det arbeides med en oppdatert strategi for kompetanseutvikling og med 
rekrutteringsstrategi, herunder likestilling og inkludering. 

 

6) Arbeid med basis innen HR-området 

Det er behov for å kartlegge basisfunksjonene innen HR-området, og gjøre et 
utviklingsarbeid av basisoppgavene i et strategisk perspektiv. Vi må sikre en enhetlig 
datafangst i personalforvaltningen for å sikre kvalitet og effektivitet.  

Målet er å frigjøre kapasitet til strategisk overordnet HR- arbeid og økt profesjonalitet i  
driften. Målet er videre at data er valid og med god kvalitet, bla som grunnlag for analyser 
innen fagfeltet, og at reglementer/rutiner er nedskrevet, oppdatert og tatt i bruk. Digitalisering 
av arbeidsoperasjoner i størst mulig grad er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet.  

 

For å løse de beskrevne utfordringer, samt å dyktiggjøre organisasjonen for fremtiden, må 
det iverksettes et konkret, målrettet og stramt styrt arbeide. Arbeidet  vil pågå  i hele 2017. 
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7. Målområde - Samfunn 

 

 

Forbrukerrådets måling av service og info 

Difi har ikke gjennomført målinger for Narvik kommune i 2016. I forbrukerrådets måling av 
service og info. ble Narvik kommune best i Nord Norge på informasjon i og nr 16 for landet 
som helhet. Rundt 100 000 informasjonspunkter i åtte kommunetester er satt sammen til en 
vektet gjennomsnittskarakter for hele perioden. 

Totalt er det testet opp til 281 testelementer i de åtte kommunetestene. Metode er det som 
kalles mystery shopping – i våre tilfeller mystery calling, mystery mailing og nettsjekk. Testen 
er utført innenfor perioder på et par måneder i de årene testene er gjort; service, 
tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med 
spørsmål som folk flest kan lure på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, 
saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.  
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Målet om å øke antall innbyggere med 1 % pr. år nås ikke i 2016. Det ble 32 færre 
innbyggere fra 2015 til 2016. Dette får konsekvenser på mange områder, men kommunens 
inntekter blir direkte påvirket. Landet som helhet har vekst i befolkningen på ca. 0,9 % i året 
og når Narvik ikke øker blir den relative andelen av befolkningen redusert. I tillegg er det 
nedgang i antall unge og økning i antall eldre. Denne trenden vil forsterkes framover hvis 
ikke tiltak med effekt iverksettes. Det viktigste virkemidlet er tilrettelegging for 
næringsutvikling og økt antall arbeidsplasser. Det er lagt opp til en moderat økning i midler til 
næringsutvikling generelt samt til Visit Narvik. I næringsutvikling ligger kjøp fra Futurum AS 
samt evt. andre tiltak som framkommer i anbefaling fra BDO (som nå utreder 
forbedringstiltak innen næringsutvikling) 

Næringsutvikling 

Næringsutvikling i Narvik kommune er et samspill mellom flere aktører.  Futurum er 
kommunens næringsutviklingsselskap, som skal koordinere aktørenes utviklingsarbeid, 
forestå kommunens førstelinjetjeneste og lede en målrettet satsing innenfor vedtatte 
aktivitetsområder. Narvik Kommune kjøper tjenester fra Futurum og kjøpet er finansiert over 
næringsfondet. 

Narvikgården er Narvik kommune sitt eiendomsselskap og bidrar i 
næringsutviklingsarbeidet, når det gjelder arealer og lokaler.  Narvik Havn er en tredje aktør 
innen næringsutvikling og har sitt fokus på havnetjenester og tilhørende logistikk.   

Narvik Kommunes tjenestekjøp fra Futurum er formalisert i en avtale slik at forventningene til 
selskapet er tydelige både på operasjonelt og strategisk nivå. 

 

Innen næringsutvikling er det sentralt at alle aktører jobber samordnet.  Derfor møtes Narvik 
kommune og de 3 selskapene jevnlig for å sikre en god samhandling og koordinering av 
arbeidet med næringsutvikling. Det gjennomføres faste møter på administrativt nivå og to 
ganger årlig utvides møtene med deltagelse fra politisk nivå samt styreledere fra 
selskapene.  

For øvrig legger kommunen til rette og er premissgiver via arealplaner og infrastruktur.  
Strategisk næringsplan for Ofoten er styringsdokumentet.  Det er i 2016 startet revidering av 
denne planen som forventes politisk behandlet 1.halvår 2017. 

I 2016 er det iverksatt betydelige samordnede utviklingsløp som fortsetter videre inn i 2017.  
Forsvarets kommende satsing i regionen må, i tillegg til generell samfunnsutvikling og 
tilførsel av offentlige arbeidsplasser, også bli et grunnlag for næringsutvikling innenfor 
teknologisk industriutvikling, kompetanseutvikling, transport og logistikk.  Det er en utfordring 
i denne, og andre utviklingssammenhenger å etablere en god interaksjon mellom aktørene 
og UIT Campus Narvik. 

 

Prosjekter som befester og utvikler Narvik som Nord-Norges logistikksenter blir videreført og 
Narvik som nav for regionens reiselivssatsing blir stadig mer befestet og danner grunnlag for 
næringsutvikling innenfor et nasjonalt satsingsområde. 

Arbeid med sikring og tilførsel av offentlige arbeidsplasser videreføres.  Nærpolitireformen 
kan åpne for økt aktivitet og det fokuseres på Regjeringens signaler om utflytting av statlige 
arbeidsplasser. 

 

Byregionprogrammet «Vekstkraft i Ofoten» videreføres innenfor vedtatte fokusområder: 

I. Strategisk næringsplan Ofoten  

II. Marin kartlegging Ofoten, Efjord og Tysfjord  

III. Stedsutvikling  
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IV. Tidligfasekapital  

V. Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten  

Byutvikling 

Europan - deltakelse i internasjonal arkitektkonkurranse. 

I forbindelse med Nordland Fylkeskommunes arbeid med å utforme en by- og 
regionsenterpolitikk er Narvik kommune blitt introdusert for Europan som er en internasjonalt 
anerkjent konkurranse for unge arkitekter i Europa. Narvik by har de seneste årene 
gjennomført store byfornyingsprosjekter som er viktig for at byen utvikler seg til et attraktivt 
og levende regionsenter for kommunens og regionens innbyggere. Sterke, dynamiske og 
attraktive regionssentre er sentrale for den videre utviklingen av Norge med en relativt spredt 
bosetting. I Europankonkurransen blir unge arkitekter og landskapsarkitekter fra hele Europa 
invitert til å gi sitt bud på hvordan teknisk kvartal (Kvartalet der blant annet teknisk rådhus og 
sentrumsgården ligger) kan utvikles til et attraktivt, verdiskapende og produktivt kvartal for 
byen. Det er fokus på å trekke studenter fra UiT Campus Narvik ned til sentrum og forbinde 
aksen UiT til Videregående skole samt aksen Storsenter til Amfi. Vinner kåres i desember 
2017. Se dessuten bystyresak 082/16 for mer informasjon. 

 

Oppgraderingen av Narvik rådhus er også et vesentlig byfornyingsprosjekt som ferdigstilles 
primo 2017. Ut over et rådhus som åpner for nye og effektive måter å jobbe på får byen 
også en oppgradert Stein Rokkans Plass. Nordland Fylkeskommune har prioritert å støtte 
Narvik i etableringen av dette spennende parkområde som blir en flott inngang til kinoen og 
alternativ inngang til rådhuset. 

 

Videre legges det opp til at området i Elvedalen med Bård Breiviks skulptur som inngår i 
Skulpturlandskap Nordland istandsettes og området utvikles til en sentrumsnær løype som 
vil være positivt for folkehelse og bolyst. Opprustingen gjennomføres som en del av “Arbeid 
først” hvor det også er innarbeidet midler til en arbeidsleder som knyttes til Veg og park. 
Arbeidet vil delvis bli finansiert av Nordland fylkeskommune. Videre forventes det å gi positiv 
effekt på sosialhjelpsbudsjettet (se denne sektoren).   

 


