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Ikke valgte tiltak i Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020 
 
Sektorene gir uttrykk for sine behov og mulige reduksjoneri kommende planperiode ved å melde inn utfordringer 
og nedtrekk til rådmannen. Med utfordring forstås endring i tjenestetilbudet som har økt utgift eller redusert 
inntekt som økonomisk virkning. For nedtrekk er det motsatt, endring av tjenesten som øker inntektene eller 
reduserer utgiftene. 
 
Tabellene viser hva sektorene har meldt inn av utfordringer og nedtrekk. Tabellenes nedre del viser den 
økonomiske verdien av utfordringer/nedtrekk som er valgt inn i rådmannens grunnlag. Se vedlegget Valgte tiltak 
og utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. De tiltak og utfordringer som ikke har funnet 
plass i rådmannens grunnlag er beskrevet under hver tabell. Nederst i tabellen fremkommer sektorens totale 
ramme for hvert år i perioden (Skjema 1B). 
 
 

1. Fellesområder som ikke inngår i sektorene 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 

2017-20 

Meldte utfordringer  18 144 18 744 18 444 18 444 73 776 

Meldte nedtrekk  -3 505 -3 505 -8 605 -13 105 -28 720 

Netto, meldt  14 639 15 239 9 839 5 339 45 056 
Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  17 358 17 958 17 658 17 658 70 632 

Valgte nedtrekk  -150 -150 -5 250 -9 750 -15 300 

Netto, valgte  17 208 17 808 12 408 7 908 55 332 

Bevilget ramme -35 674 -15 923 -30 823 -34 223 -34 223 -115 193 

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

 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

 
Kulturhuset 

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 461.000 i 2017 i tillegg til prisvekst. Det er med den svært 
vanskelige situasjonen i Narvik kommune i 2017 ikke funnet inndekning for dette. Det anbefales at innmeldt 
behov 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. 
 

Agenda - økt driftstilskudd 
Agenda har meldt inn behov om økt driftstilskudd tilsvarende 50% stilling. Dette utgjør kr 325 000 årlig i 
økonomiplanperioden. Se budsjettdokumentet under sektor Helse og miljø for nærmere redegjørelse. 
 

Økt eiendomsskatt 
Ved å øke eiendomsskatten på private boliger og fritidsboliger i 2017 kan Narvik kommune øke inntektene. Dette 
vil kunne gi en merinntekt på ca. kr 3,4 millioner ved en økning på 0,5 promille. Se tabell nedenfor for ulike 
estimerte merinntekter etter promiller fra 4,5 til 5. 
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2. Sektor Politisk 
 

 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. 
 
 
 
 

3. Sektor Skole 
 

 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 31 980 
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 

 
Sektor grunnskole har meldt inn netto utfordringer for om lag kr 11,4 millioner for 2017. Se vedlegget Valgte tiltak og 
utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

 
1. Spesialundervisning 

Antallet elever som mottar spesialundervisning ligger nokså stabilt i Narvik kommune. Det man ser er at 

andelen elever som har store utfordringer (høyt antall vedtakstimer) både pedagogisk, og 

psykiske/adferdsmessige, øker. Skolene har meldt inn kutt-tiltak for tilsammen kr 2,6 mill i 2017, og som 



 

 
 
Rådmannens forslag til disponering av rammer pr sektor 
Utfordringer og tiltak meldt pr sektor 

 4 

øker til totalt kr 4,1 mill fra og med 2018. Dette er i all hovedsak elever som skifter skoler eller går ut av 

Narvikskolen. På utgiftssiden er det meldt inn totale behov for kr 9,5 mill. i 2017, og som øker til kr 10 mill. 

fra og med 2018. Disse behovene gjelder i all hovedsak for elever som enten er nye i Narvikskolen, eller 

elever som man i 2016 har klart å dekke opp innenfor eksisterende rammer. 

 
2. Investeringer i Chromebooks og annet IKT-utstyr 

Som en del av satsingen på IKT i grunnskolen er det meldt inn behov for å investere i Chromebooks, 

elektroniske tavler og annet utstyr som skolene bør ha på plass for å kunne gjennomføre IKT-strategiplanen 

som er under utvikling i skolesektoren. Totale innmeldte behov for 2017 er på omlag kr 2,5 mill. som 

reduseres til kr 0,5 mill fra og med 2018. Dette skyldes at majoriteten av utgifter som er meldt inn er 

engangsanskaffelser og det er derfor naturlig at utgiftsnivået synker etter at størstedelen av anskaffelsene er 

gjennomført. Rådmannen foreslår å anskaffe utstyr for kr 500.000 i 2016 og vurdere det resterende behovet 

om en del av IKT-investeringer generelt. 

 
3. Økte utgifter knyttet til skyss for svømmeundervisning 

I forbindelse med at Idrettens hus er stengt, er det behov for å gjennomføre deler av svømmeundervisningen 

på bassengene i Bjerkvik og Ballangen. Noen av skolene har meldt behov for styrkede budsjetter til transport 

på totalt 110.000,- kr for for 2017. 

 

4. Inntektssvikt på Narvik Voksenopplæring (med kompenserende tiltak) 

Konsekvensene av at asylmottaket ble lagt ned i Narvik kommune har gitt større økonomisk effekt enn hva 

man anslo i forkant av nedleggelsen. Videre har Narvik kommune elever hvor tilskuddet er benyttet i annen 

kommune tidligere.  Fra og med 2017 er det anslått at Narvik voksenopplæring vil motta omtrent 3 millioner 

kr mindre i inntekter på undervisning enn det som ligger i budsjettrammen. For å kompensere for dette er det 

foreslått å kutte driftsbudsjettet til Narvik voksenopplæring med 300.000,- kr og 1,25 årsverk 

pedagogstillinger fra og med 2017. Dette vil gi besparelser på omtrent 1,1 MNOK. Hvis man øker antallet 

bosatte fra 30 til 40 kan man også øke inntektene med omtrent 300.000,- kr uten å øke lærerressursene fra og 

med 2017. Sum tiltak og utfordringer for Narvik voksenopplæring for 2017 utgjør da en netto utfordring på omtrent kr 1,7 

millioner. 

 

 

 

4. Sektor Administrasjon 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 

2017-20 

Meldte utfordringer  5 869 5 373 4 123 4 075 19 441 

Meldte nedtrekk  -1 282 -1 282 -1 282 -1 282 -5 129 

Netto meldt  4 587 4 091 2 841 2 793 14 312 
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 

 
Sektor administrasjon har to typer utfordringer; økt behov for midler til saksbehandling innen tildelingskontoret, 

kommuneoverlege fra 60 % til 100 %, skjenkebevillingssaker, miljørettet helsevern 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 4,6 mill kroner for 2017, og 14,3 mill kroner for økonomiplanperioden. Det er meldt 4 forslag til 



 

 
 
Rådmannens forslag til disponering av rammer pr sektor 
Utfordringer og tiltak meldt pr sektor 

 5 

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 1,3 mil kroner for 2017 og 5,1 mill kroner for økonomiplanperioden. 

 
 
 

5. Sektor Kultur 
 

 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 

 
Sektor Kultur har for 2017 meldt inn behov på totalt 1,9 mill kr. I rådmannens grunnlag er det tatt med totale endringer på 
483 000 i 2017. Se vedlegget Valgte tiltak og utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

      1.Kulturskolen 
Enheten ønsker å øke tilbudet til kulturskolen. I 2015 kom rammeplan for kulturskolene hvor målsetningen blant 

annet er at alle elever skal gis mulighet for å utvikle kunnskap og ferdigheter innen kunstfag. Kulturskolen har i 

dag kun tilbud innen dans og noen musikkfag. I planperioden er det planlagt (ref kulturplan) utvidelser som 

samsvarer med planen. Kostnaden beregnes til 819 000 kr for 2017. 

 
2.Aurora kino 

Det skal utarbeides ny avtale med Aurora kino om videre drift av kinoen. Hvis det blir en driftsavtale må det 

utarbeides en husleieavtale og en driftsavtale. Det vil da kunne være behov for et tilskudd for husleien på kr 350 

000 i 2017. 

 
 
 

6. Sektor Barnehage 
 

 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 

Sektor barnehage har for 2017 meldt inn behov på totalt kr 1,019 mill  og mulige nedtrekk på kr -1,9  mill kr for 2017. I 
rådmannens grunnlag er det tatt med totale endringer på kr 1,5 millioner i 2017. Se vedlegget Valgte tiltak og utfordringer 
- rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
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Ikke valgte utfordringer og tiltak 

 
1. Innføring av LP i barnehagesektoren 

Det er bedt om å tilføre barnehagesektoren 486.400,- kr i 2017 (synker gradvis til 112.500,- kr i 2020) for å 

innføre LP-metoden (læring og pedagogisk analyse) i alle barnehager i Narvik kommune. Metodikken er 

utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap og pedagogisk praksis og endringsarbeid. Den vil være en strategi 

for systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehagen. Narvik kommune har deltatt i et pilotprosjekt med 4 

barnehager sammen med Læringsmiljøsenteret. Med bakgrunn i positive erfaringer fra pilotprosjektet, 

ønsker man nå å igangsette dette arbeidet for de øvrige barnehagene i kommunen.  

 
2. Kjøp av tjenester i andre kommuner 

Det er bedt om 520.000,- kr for kjøp av spesialpedagogisk hjelp og assistent for barn i fosterhjem som er 

plassert i en annen kommune. Denne utfordringen må sees i sammenheng med tiltaket under som er forslag 

til å finansiere utfordringen. 

 
3. Vakant stilling spes.ped team 

Som et ledd i finansieringen av tiltaket over foreslås det å holde en stilling som allerede holdes vakant frem 

til sommeren, vakant resten av 2017. Dette vil kunne gi besparelser på omtrent kr 400.000,- for hele 2017. 

 
 
 

7. Sektor Omsorgsinstitusjoner 
 

 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 3 577 
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 

Sektor Omsorgsinstitusjoner har for 2017 meldt inn behov på totalt kr 3,25 mill i 2017 som reduseres gradvis til kr 2,78 i 
2020  samt mulige nedtrekk på kr 2,0 mill pr år i perioden. I rådmannens grunnlag er det tatt med totale endringer på kr -
1,4 mill i  2017. Se vedlegget Valgte tiltak og utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

 
1. Avlastning 

Bjerkvik omsorgsdistrikt melder utfordring vedrørende aktivitet og avlastning til hjemmeboende demente. Det 

gjelder brukere som kan ikke nyttiggjøre seg av dagsenteret i Bjerkvik og der institusjonsinnleggelse er p.t.ikke 

forenelig med pasientenes tilstand og vil mulig utløse behov for mer ressurser enn det det søkes om i tiltaket. 

Kostnad kr 567 000 for 2017.  

 

2. Omgjøring til institusjon  
Oscarsborg bo- og servicesenter ønsker å gjøre ni plasser i bofellesskapet om til sykehjemsplasser.  OBS er for 

tiden både bofellesskap og sykehjem med 27 beboere i bofellesskap og 9 i sykehjem.  Pr. i dag får en ikke flyttet 

beboere over i sykehjem når tilstanden for den enkelte beboer trekker i slik retning. Det vil si at de i praksis blir 

hjemmeboende og pleietrengende med store og kostbare vedtak.  Omgjøring til sykehjem innebærer ett årsverk 
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mer på  på dagtid i ukedagene. Det må også tilføres midler til medisiner og forbruksmateriell. Kostnad: 1,1 mill kr 

for 2017.  

 

3. Aktivisering og opptrening 
Furumoen sykehjem ønsker å øke med en 50%-stilling inne fysioterapi og 40% aktivitør på dagsenteret. 

Fysioterapistillingen skal i hovedsak knyttes opp mot korttidsplassene for å få fortgang i aktivisering og 

opptrening. Dette er viktig for å få større sirkulasjon på disse plassene slik at en i større grad kan ta imot 

pasienter som er ferdigbehandlet på UNN. Aktivitørstillingen vil styrke dagsentertilbudet  slik at det kan drives 

med full kapasitet 5 dager pr uke. Dette vil gi 12 flere dag-opphold pr uke og er viktig for å holde flere brukere 

hjemme lengst mulig. Total kostnad: kr. 540 000 for 2017.  

 
 
 
 

8. 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, valgte  5 479 6 239 6 239 6 239 24 195 

Bevilget ramme 174 414 183 988 184 569 184 569 184 569 737 695 

 
Sektor Hjemmetjeneste har for 2017 meldt inn behov på 15,7 mill kr netto  i 2017 som reduseres gradvis til kr 15,6 mill i 2020. 
Det er lagt inn et nedtrekk på kr - 3,1 mill i 2017 som reduseres gradvis til kr -2,4 mill i 2020. Det store nedtrekket skyldes i 
hovedsak overføring av brukere til annen sektor. I rådmannens grunnlag er det tatt med totale endringer på kr 5,5 mill i 2017. 
Se vedlegget Valgte tiltak og utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

 
1. Avslutte prosjekt demensteam og Opprettelse av hjemmeavlastning for demente 

Med bakgrunn i at Narvik kommune ikke fikk innvilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å utprøve tilbudet 

demensteam, er det foreslått å avvikle det i dagens form. Som erstatning ønsker hjemmetjenesten å få 

finansiert et tilbud til hjemmeboende demente. Narvik kommune har allerede fattet en rekke vedtak gjennom 

tildeltingskontoret som krever handling fra tjenesten. Det er forventet at man må bemanne opp med 

minimum 1ÅV sykepleier og 1ÅV fagarbeider med spesialkompetanse for å kunne ivareta pasientenes 

behov. Totale kostnader er estimert til kr 1,2 millioner per år i hele økonomiplanperioden. 

 
2. Øke antall plasser på REO 
Det vurderes som et behov for å øke antallet plasser på REO med to senger med bakgrunn i erfaringer med 

overbelegg i 2016. Dette vil kunne holde kostnadene for utskrivningsklare pasienter nede i de periodene 

hvor pasientbelegget er så stort som det er nå. Tiltaket anslås en kostnad på kr 1,8 mill pr år i planperioden. 

 
3. Investeringer i omsorgsteknologi hjemmetjenesten 
Det er et ønske innenfor deler av sektoren å gjennomføre investeringer i omsorgsteknologi for å se hvilke 

potensielle effekter man kan hente ut gjennom å investere i automatiserte medisindispensere, bruk av GPS 

som varslingssystem og bruk av eLås (som skal erstatte nøkler i boliger). Totale utfordringer som er meldt 
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inn utgjør omlag 0,9 millioner kr for 2017. Rådmannen anbefaler anskaffelse av eLåser i 2016 og moderat 

utprøving av GPS innenfor rammen. 

 
4. Økning/endringer i tjenesteproduksjon 
Sektoren har meldt inn behov for totalt kr 6,2 millioner i 2017 som i all hovedsak gjelder økning i 

tjenesteproduksjon sammenliknet med tidligere år. Nedenfor er en kort redegjørelse for de ulike behovene 

som er meldt inn: 

 

a)Lønnsbudsjett oppretting på eksisterende tjenester 

Enhet Funksjonshemmede har meldt inn et totalt behov på omlag 1,4 millioner kr fra og med 2017. Driften (faste 

årsverk i turnus og variable kostnader) er ikke fullt ut finansiert med inneværende rammer. Det anmodes derfor å 

få tilført ressurser for å få et “riktig” budsjett og minimalisere avvik mellom regnskap og budsjett. 

 

b)Barneavlastning - nytt behov 

Dette er en ny utfordring knyttet til Barnavlastningen og Marmorsvingen. Det bes om ett årsverk som knyttes til 

begge boligene. Disse to boligene vil ha en felles turnus og personalet går imellom boligene når det er 

hensiktsmessig/mulig. Personal med riktig kompetanse som er ansatt i Barneavlastningen vil få økt sine stillinger 

med i den nye boligen.  Dette etter at 4 årsverk er avgitt til Furugården. Enheten etterspør totalt 650.000,- årlig. 

 

   c)Solborg - variabel lønn  

Solborg har meldt inn et behov på kr 1,3 millioner årlig for å korrigere budsjetter på variabel lønn (variabel lønn 

faste ansatte, sykevikarer, ferievikarer, permisjoner og overtid). 

 

c)Økt bemanning hjemmesykepleien 

Antallet brukere i hjemmesykepleien øker (omtrent 5% økning fra 2015 til 2016), og brukernes behov blir stadig 

mer komplekse gjennom tidligere utskriving fra sykehus og mer omfattende behandlingsbehov. Totale 

vedtakstimer holdes på et stabilt nivå. Det etterspørres 2 ekstra vakter i turnus (2 årsverk sykepleiere og 3 

årsverk fagarbeidere). Dette tilsvarer om lag 3 millioner kr årlig i hele økonomiplanperioden. 

 
 
 
 

9. Sektor UH-tjenesten 
 

 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 

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 
Sektor UH-tjenesten har for 2017 meldt inn behov på totalt kr 12 mill i 2017 som reduseres til kr 9,5 mill fra 2018 til og med 
2020. I rådmannens grunnlag er det tatt med totale endringer på kr 6 mill i 2017. Se vedlegget Valgte tiltak og utfordringer - 
rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
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Ikke valgte utfordringer og tiltak 

Nye vedtak Furugården (må sees i sammenheng med nedtrekk FABU- sektor hjemmetjeneste) 
Når det gjelder meldte utfordringer skyldes dette primært to elementer. Antallet vedtatte timer øker betydelig 

innenfor tjenesteområdet, og da primært på Furugården. Dette gjelder for 8 brukere som er nye i UH-tjenesten. 

Fem av disse kom fra FABU, og mottok der totalt 269 timer pr uke. Etter at disse brukerne har fått tildelt bolig på 

Furugården har disse vedtakene økt til 638 timer pr uke. Økningen skyldes at brukerne tidligere ikke mottok 

døgntilbud fra kommunen, slik de gjør nå. Denne utfordringen må sees i sammenheng med nedtrekk på FABU i 

forbindelse med at de overførte fem brukere. Fra FABU er det foreslått et nedtrekk på omlag kr 2,4 mill i 2017 

(tilsvarer omtrent 4 årsverk for FABU). I utfordringen som er meldt fra UH-tjenesten er det lagt inn totale 

utfordringer på omtrent kr 13,1 mill, dette tilsvarer omtrent 18 årsverk. På inntektssiden er det stipulert inntekter 

på om lag kr 3,6 mill fra og med 2017 for en ny bruker som betales av en annen kommune (salg av tjenester). 

Netto kostnad for tiltaket er på omtrent kr 9,5 mill gjennom hele økonomiplanperioden. Se tiltak 335-17-E i 

vedlegget valgte tiltak og utfordringer - rådmannens grunnlag for hvor stor andel av denne utfordringen 

Rådmannen har funnet rom for å inkludere i Rådmannens grunnlag. 

 

2. Utsettelse av Furugården-samordning av botilbud 
På bakgrunn av at Furugården er nylig opprettet er det vanskelig å se hvordan sektoren skal klare å effektivisere 

utover det man allerede har gjort med en effektivitetsgrad på 105,5%. Det er fortsatt usikkert om man klarer å 

effektivisere med totalt kr 2,5 mill, men det er ønskelig å utsette nedtrekket i sin helhet til 2018 slik at man er i 

posisjon til å samkjøre personell og brukere mens man søker ytterligere effektivisering. 

 
3. Korreksjon tidligere vedtatt kutt-tiltak 
I økonomiplanperioden 2015-2018 ble det vedtatt å gjennomføre tiltak 335-15-E - Avlastning flytter ut fra 

Villaveien/effektiv drift. Dette kutt-tiltaket har en økonomisk effekt på kr -1,5 millioner pr år fra og med 2017 og 

gjennom hele økonomiplanperioden. Hvis FABU samlokaliserer barneavlastning fra to nåværende lokasjoner, til 

en ny lokasjon (Marmorsvingen), vil det ikke ha noen konsekvens for UH. UH har ingen aktivitet i kjelleren på 

Villaveien 24, og lokalene er ikke egnet som bolig for voksne med mindre man iverksetter betydelige 

ombygginger. Tidligere vedtatt nedtrekk på UH vil derfor overføres til FABU som vil være enheten som kan 

effektivisere. 

 
 

10. Sektor Sosial og flyktning 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 

2017-20 

Meldte utfordringer  2 795 2 993 2 993 2 993 11 775 

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 3 816 

Bevilget ramme 48 278 50 778 49 976 49 876 49 876 200 506 
Sosial og flyktning har meldt inn utfordringer og tiltak hvis formål er å redusere utbetalingene av stønader, f.ex. innføring av 
ordning med sosiallån og arbeidsleder for “Arbeid først”. Hovedutfordringen for 2017 er bosetting av 40 flyktninger.  Se 
vedlegget Valgte tiltak og utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
 
 

11. Sektor Helse og miljø 
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 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 
Sektor Helse og miljø har for 2017 meldt inn behov på totalt kr 5,0 mill i 2017. Det er lagt inn et nedtrekk på kr - 19 mill pr år i 
perioden 2017. Det stor nedtrekket skyldes en ressurskrevende bruker som overføres annen sektor samt lavere behov hos to 
andre ressurskrevende bruker. I rådmannens grunnlag er det tatt med totale endringer på kr - 17,7mill i 2017. Se vedlegget 
Valgte tiltak og utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 
Barn, unge og familie 

1. Tilsynsfører for barn i fosterhjem 

Med en styrking av tilsynsførerfunksjonen i kommunal regi vil en på en bedre måte enn i dag følge opp barn som 

bor i fosterhjem i Narvik. Kommunen får refundert utgifter med kr 10 000 pr. år pr. barn i fosterhjem. Stillingen 

skal også utføre tilsyn med fosterbarn i Narvik på vegne av andre kommuner og det er beregnet refusjonsinntekt 

på kr 210 000 årlig for dette tilsynsarbeidet fra 2017. Kostnad 2017 er beregnet til kr 413 000. 

 
2.Helsesøster  

Sektoren ønsker ett årsverk som helsesøster rettet mot skolehelsetjenesten og et halvt årsverk helsesøster rettet 

mot flyktninger. For helsesøster skolehelse er målet å lukke avvik m.h.t. måling og veiing av elever på 3. 

klassetrinn. Helsesøster flyktninger inngår i flyktninghelseteam og skal samarbeide med helsestasjonen, 

skolehelsetjenesten, vaksinasjonskontoret,  kommuneoverlegen, enhet ROP, NAV, fysioterapi / ergoterapi og 

UNN. Teamet skal ha fokus på flyktningers helsesituasjon (jfr. FLIS-prosjektet). Målgruppen har spesielle 

utfordringer (helse, kulturforskjeller, språk m.m.) og det er viktig å følge opp denne gruppen fra et tidlig stadium 

av integreringen i samfunnet, jfr. kommunedelplan for oppvekst. Kostnad kr 628 000 for ett årsverk. Rådmannen 

vurderer at eventuell økning av ressurser i helsetjenester m.m i forbindelse med økt bosetting må vurderes når 

det er en realitet. 

 

3.Kommunejordmor 

Jordmortjenesten opplever økt behov for oppfølging av gravide. En ønsker å styrke jordmortjenesten med 50% 

stilling for å følge opp gravide med hjemmebesøk etter fødsel, tettere oppfølging av risiko-gravide (rus, vold i 

nære relasjoner og psykisk syke) og flyktning- og arbeidsinnvandrerkvinner der kultur/språk gjør jobben svært 

arbeidskrevende.  

 

4.Merkantil ressurs og arkiv 

Sektoren ønsker å styrke merkantil ressurs med 20% stilling og et engangsbeløp til opprettelse elektronisk arkiv 

for barnevernet. Flere barn under omsorg medfører tilsvarende økt administrativt arbeid. Stillingen vil avhjelpe 

saksbehandlerne slik at disse kan bruke sin arbeidstid i barnevernsakene. Innføres elektronisk barnevernarkiv 

øker arbeidsoppgaver ytterligere. Økt arbeidsmengde beregnes til 20% stilling.  

 

Det er også ønske om et engangsbeløp til opprettelse elektronisk arkiv for barnevernet.  Dagens papirarkiv er 

ikke etter gjeldene lov/forskrift. Elektronisk arkivsystem vil gi riktig dokumenthåndtering samt at det vil 

redusere/fjerne papirarkivet. Dokumentene i dette arkivet kan ikke makuleres. Rådmannen foreslår at dette 

anskaffes i 2016. 
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Helsetjenester 
1.Rehabilitering voksne  

Sektoren merker økende etterspørsel etter fysioterapi for barn og voksne. I 2011 var det 98 nye henvisninger og 

147 aktive saker. I 2015 var antall nye henvisninger 273 og aktive saker 358. Pasientene som kommer til REO er 

jevnt over dårligere enn tidligere og det gir økt behov for fysioterapi. Behovet kan imøtekommes med 50% 

terapeut-stilling i ambulant virksomhet/REO. Kommunen mottar kr 192 540 pr. hel stilling fysioterapeut i tilskudd 

fra staten. Disse stillingene er derfor relativt “billige”. 

 

En ser også en økende etterspørsel etter ergoterapi. I 2011 var antall nye henvisninger 112 og aktive saker 200, 

i 2015 var antall nye henvisninger 337 og aktive saker 498. Ergoterapiressursene har i samme periode økt fra to 

til tre stillinger. Disse sakene omhandler blant annet tilrettelegging i bolig, sansetap, bevegelse og kognisjon. 

Pasienter med stort behov for rehabilitering kommer tidligere hjem til kommunen og må ivaretas på REO eller i 

eget hjem, dette som følge av samhandlingsreformen. Terapeutressurser på REO er dimensjonert i.f.t. 4 

rehabiliteringsplasser men en ser at det jevnt over er mer enn dette, i perioder oppe i åtte 

rehabiliteringspasienter. Behovet kan imøtekommes med 50% stilling ergoterapi i ambulant virksomhet/REO. Til 

sammen for disse to 50%-stillingene beregnes kostnaden til 551 000 kr årlig.  

 

2. Forebygging barn  

Utfordringen gjelder to 50%-stillinger fysioterapi.  Den ene stillingen knyttes til helsestasjonen for å ivareta krav 

om fysioterapi som en del av det tverrfaglige helsestasjonstilbudet (IS 1154, Veileder til forskrift). Fysioterapeuter 

har kompetanse på vurderinger knyttet til bevegelsesapparatet, motorisk utvikling og kroppslige uttrykk for 

psykiske problemer.  Det er i dag fysioterapeut i helsestasjonen en time hver andre uke. Den andre stillingen 

planlegges knyttet til skolehelsetjenesten (barne -og ungdomsskole) for å drive forebyggende og 

helsefremmende arbeid. Terapeuten kan på systemnivå bidra med å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og har 

kompetanse på tilrettelegging for mestring og deltakelse for barn og ungdom med behov for dette. Kostnad 

tilsvarende ett årsverk minus fastlønnstilskudd kr 400 000. 

 

3. Nødnett  

I forbindelse med implementering av nødnett og små kontrollrom er en nødt til å kjøpe/leie utstyr som kan 

betjene dette. For å få forventet utnyttelse av nødnettet må en ha 2 iccs (datasystemer med radio/telefon).  

Systemet koster 310 000 i drift pr år. 

 

4. Velferdsteknologi/innovasjon  

Velferdsteknologi er en del av ergoterapeutenes hverdag.  Enheten bruker fortiden 20% av en ergoterapistilling 

til fagforum/planlegging og utprøving av teknologiske løsninger.  P.g.a. stor arbeidsmengde og lange ventelister 

på generell ergoterapi er det behov for å øke tjenesten med en ressursen tilsvarende den som pr. i dag benyttes 

til velferdsteknologi. Kostnad kr 108 000 pr år.  

 
 

   Rus og psykiatri 
1.Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) 

Denne utfordringen gjelder opprettelse av tilbud om øyeblikkelig døgnhjelp innen rus og psykisk helse. Dette er 

et tilbud som blir lovpålagt for kommuner å tilby fra 2017. Et beløp på kr 300 000 er innlemmet i kommunens 

ramme. Det kan inngås samarbeidsavtale med omkringliggende kommuner om drift av tjenesten men det er ikke 

avklart hvordan tilbudet ellers skal være organisert. Overført beløp fra staten vurderes som svært lavt for å 

kunne opprette et relevant tilbud. Opprettelse av KAD-senger kan sees i sammenheng med opprettelse av 

kommunepsykologstillingene.  

 
2.Prosjektutvikler  

Helsedirektoratet og Fylkesmannen disponerer midler kommuner kan søke på for å finansiere prosjekt med 

formål å forbedre det kommunale tjenestetilbudet.(Aktuelle prosjekt sees i sammenheng med vedtatte planer for 
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området). Prosjekt er forholdsvis krevende å administrere, søknader skal skrives, de skal følges opp kvalitativt 

og økonomisk og rapporteres på både under og etter prosjektperioden.  For bedre å utnytte mulighetene foreslås 

det å opprette en stilling som prosjektutvikler felles for enhetene i sektoren som ivaretar det administrative rundt 

prosjektene. Deler av prosjektmidlene kan brukes til administrasjon og er dermed med på å finansiere stillingen. 

Dersom mange nok prosjekt vil stillingen kunne bli selvfinansierende.  

 
 

12. 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 
Sektor Veg og Park har for 2017 meldt inn behov på 817 000 kr i 2017. Det er lagt inn et nedtrekk på kr 177 000 pr år i 
perioden 2017-2020. I rådmannens grunnlag er det tatt med totale endringer på kr 10 000 kr. Se vedlegget Valgte tiltak og 
utfordringer - rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

 
 

1. Malmporten del 1 

Trekanten utvikles av utbygger (Narvikgården AS) med flere byggetrinn i planperioden inneholdende offentlige 

infrastrukturanlegg som både søkes overtatt og avtales overtatt av Narvik kommune til drift- og vedlikehold. 

Byggetrinn 1 (infrastrukturanlegg) er ferdig utbygd. Byggetrinn 1 er p.t. ikke avtalt overtatt. Uten denne 

utfordringen løftet inn vil infrastrukturanlegget del 1 ha privat status og måtte fortsatt driftes av utbygger. Drift og 

vedlikehold beregnes til Kr 280 000 kr årlig. 

 

2. Malmporten del 2  

Malmporten del 2 er under etablering og ferdigstilles november 2016. Narvik kommune har inngått avtale 

(anleggsbidragmodellen) med utbygger om overtakelse av ferdig anlegg til framtidig drift og vedlikehold. 

Utfordringen gjelder årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter av anleggene. Drift og vedlikehold beregnes til Kr 350 

000 kr årlig. 

 
 

13. 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 
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Netto, valgte  0 4  200 2 700 0 5 900 

Bevilget ramme        8 260         7 203       11 403         8 703         7 203         8 260 
Sektor Areal og samfunnsutvikling har ikke meldt inn nye behov eller nedtrekk for 2017.  
 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

1.Digitalisering arkiv 

Tiltaket gjelder først og fremst scanning av kommunens gårds- og bruksnummerarkiv men også andre arkiv 

tilknyttet sektoren. Tiltaket er en del av kommunens digitaliseringsstrategi og legges ut på anbud i 2017/2018. 

Dagens papirarkiv befinner seg på enhet areal og samfunnsutvikling og det er ikke muligheter for ta med arkivet 

når enheten flytter til rådhuset. Arkivet er daglig i bruk og er det viktigste verktøyet for en effektiv og rask 

saksbehandling av saker etter plan- og bygningsloven.  Digitalisering av arkivet vil gi bedre tjenester og sikre 

mer effektiv behandling av byggesaker både for næringslivet og private. Pr. i dag har kommunen  nesten ikke  

anledning til å ta bruk digitale verktøy da arkivet før 01.01.2014 er på papir. Kommunen har søkt om 

skjønnsmidler i 2015 og 2016 men har fått avslag på dette fra Fylkesmannen. Prosjektet finansieres delvis i 2016 

og søkes løst i 2016 totalt sett. Tiltaket er en forutsetning for effektiv drift og innflytting i rehabilitert rådhus.  

 

2.Retaksering 

Grunnlag for eiendomsskatt skal gjennomgås hvert 10. år. Siste alminnelige retaksering i Narvik kommune ble 

gjennomført i 2010, jf. bystyresak 63/09. Nye takster må derfor være implementert pr. 01.01.2020. 

Bakgrunnen for beregning av eiendomsskatt er eiendommens verdi. Taksten står uendret i 10 års perioden hvis 

det ikke skjer fysiske endringer på eiendommen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

14. 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 
Sektor eiendom har for 2017 meldt inn behov på 7,7 mill i 2017. Det er lagt inn et nedtrekk på 3,6 mill i perioden 2017. Det 
stor nedtrekket skyldes bl.a. redusert strømforbruk som følge av EPC-prosjektet. Se vedlegget Valgte tiltak og utfordringer - 
rådmannens grunnlag for oversikt over valgte tiltak. 
 
Ikke valgte utfordringer og tiltak 

1. Kommunale avgifter m.m.   
For 2017 har sektoren meldt inn nye behov for 7,1 mill kr. Kommunale avgifter har økt betydelig det siste året og 

det må påregnes en økning på 10-14% tilsvarende 1,4 mill kr årlig.  
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2. Aurora kino fasade  
I forbindelse med rehabilitering av Rådhuset og oppgradering av Stein Rokkans plass vises tydelig slitasje på 

fasaden på Aurora kino. Området er et offentlig uterom åpent for alle.  Det er ønskelig å oppgradere/male 

fasaden på kinoen for å gi et helhetlig inntrykk av rådhuskvartalet og for å bevare fasaden. Engangsutgift på 350 

000 kr. 

 

3. Vedlikehold  
Byggforvaltningen ønsker å drive en faglig og god forvaltning av Narvik Kommunes bygningsportefølje. Av den 

grunn er det viktig med en forutsigbar økonomi. Sektoren ønsker derfor å avsette midler til vedlikeholdsfond for 

fremtidig vedlikehold. For 2017 foreslås å avsette 3,78 mill kr. 

 

4. EPC serviceavtaler   
I flere bygg er det  i.f.m. EPC-prosjektet (vedtatt 2014) installert nye ventilasjonsanlegg, varmepumper, lysstyring 

etc. Fra 31.10.2016 overtar Narvik Kommune ansvaret for anleggene. Det vil medføre økte driftskostnader. I 

tillegg må det inngås årlige serviceavtaler for varmepumpene for å ivareta drift og garantier for anleggene. 

Beløpet for 2017 er stipulert til 500 000 kr årlig. 

 

5. Husleie  
Tidligere reduksjon/kutt i husleien i Ankenes Servicesenter (Legesenter/fysio og ergoterapitjeneste) kan ikke 

effektueres i 2017 da husleiekontrakten fortsatt vil løpe til 31.03.2018. 

 

6. Ny teknologi  
Narvik kommune har gått til anskaffelse av FDV-modulen (Forvaltning Drift Vedlikehold) Famacweb for 

Byggforvaltning som bl.a. inneholder en rengjøringsmodul. Denne innbefatter kvalitetsstandarden Insta 800. 

Insta 800 (norsk standard) beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet levert inn mot 

kunde. Arbeidsverktøyet for denne modulen er Ipad til hver renholder. Enheten ønsker også å prøve ut 

renholdsrobot for tilpassede arealer. Den teknologiske utviklingen for slike roboter har vært betydelig de siste 

årene og er nå på nivå som gjør utprøving interessant. Innkjøp av 1 stk robot anslås til omlag 175 000 kr. Slik 

innovasjon som forenklinger, forbedringer, fornyelse av tjenester og aktiviteter gjennom teknologisk utvikling 

antas av erfaring å ha et effektiviseringspotensiale. Det er lagt inn besparelse på ett årsverk i 2018 og ytterligere 

ett årsverk i 2019. Kostnad fra 2018 kr 377 000. 

 

7. Fagbrev  
Narvik kommune har et uttalt ønske om fagbrev som kompetanse hos sine fagarbeidere. 9-10 renholdere vil i 

begynnelsen av 2017 få fagbrev i renholdsyrket. Utfordringen gjelder den lønnsmessige økning for slikt fagbrev, 

kr 436 000 årlig fra  2017. 

 


