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Kommunene som tjenesteleverandør 

1964: 
Skole, skatt, sosial- 
trygdevesen, 
vei. Plan og bygg i byene. 

                  2014: 
Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og 
avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske 
sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, 
undervisning barn i institusjoner, vilt- og 
naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett 
til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og 
kulturskoler, LAR, psykisk helse, 
fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, 
klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til 
barnehageplass, krisesentre, 
kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, 
beredskapsansvar, samhandlingsreformen, 
folkehelseansvar. 
 

Dagens 
oppgaveportefølje 

Nye oppgaver 



Nordland 
• 44 kommuner 

• 20 kommuner 
under 2000 innb.  

 
• 242.000 innbyggere 

 
• Fra nord til sør: 800 

km 
 

• ¼ av Norges kystlinje, 
fra Bindal til Andenes 
 

• 12 flyplasser og  
 

• 7 sykehus 
 

 



Utfordringsbilde sett fra FM 
• Tjenesteproduksjon - Generalistkommuneprinsippet 

– Trygge og forsvarlige tjenester i riktig omfang til riktig tid 
– Rekruttere og beholde kompetent personal 
– Etablere attraktive fagmiljø 
 

• Økonomi 
– 10 kommuner i økonomisk ubalanse  

 
• Demografi 

– Negativ befolkningsvekst i de aller fleste kommunene i Nordland 
 

• IKS – løsning? 
– 7 IK- barneverntjenester (26 – kommuner) 
– Flere tjenester med 1- 4 ansatte 

 
– Enkelte kommuner har allerede i dag opp til 50 Iks 

 
• Utfordringer med interkommunale samarbeidsløsninger 

– Uoversiktlig 
– Organisasjonsmessige utfordringer  
– Lokaldemokrati? Økonomi- prioriteringer 

 

 



Nye oppgaver til framtidige 
kommuner 
• Generalistkommune 

– Alle kommuner skal ha samme 
oppgaveportefølje 

• …med små tilpasninger 

 
• 30 nye oppgaver 

– Tannhelse 
– Barnevern (også statlig) 
– Rehabilitering 
– DPS 
– Tydeligere lokal utviklingsaktør 
– Osv.  



Kommunereformen - mål 
• Gode og likeverdig tjenester 

 
• Helhetlig og samordnet  
 samfunnsutvikling 

 
• Bærekraftige og økonomisk robuste 

kommuner 
 

• Styrket lokaldemokrati 
 

Presenter
Presentation Notes
Regjeringens mål for en ny kommunereform:1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne�Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling�Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner�Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.�Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.



Hvorfor kommunereform? 
• Mer makt og myndighet til større og sterkere 

kommuner. 
 

• Likeverdige tjenester – innbyggerne i fokus 
 

• Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje 
 

• Kommunene skal selv kunne ivareta sine lovpålagte 
oppgaver 

 
• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 
• Styrket lokaldemokrati og mindre statlig detaljstyring 

Presenter
Presentation Notes
- Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.- Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.- Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering.Dempe omfanget av detaljstyring, herunder f.eks øremerkede tilskudd, prosesskrav, tilsyn og rapporteringTilrettelegge for utvikling av folkevalgtes arbeid og demokratitiltal lokaltGrendeutvalg og mer interaktive prosesser



Tidslinja i reformprosessen 

Høst 
2014 

Vår 
2015 

Høst 
2015 

Vår 
2016 

Høst 
2016 

Vår 
2017 

Januar 
2018 

Januar 
2020 

Oppstartsfas
e/ 
invitasjonsbre
v 

Ny 
kommune  
tog 1 

Ny 
kommune  
tog 2 

Fylkesmannen 
oppsummerer og 
melder tilbake til 
KMD 

Vedtak i 
kommunestyre
t tog 2 

Vedtak i 
kommunestyret 
tog 1 

Vår 2015 
Utredning/ mulighetsbilde 

Høst 2015 
Involvering, 

dialog, 
intensjonsavtale 

Vår 2016 
Retningsvalg  

vedtak i 
kommunestyret 

Arbeidsperiode i Kommunen 

Lovproposisjon –  
nye oppgaver 

St.melding om 
nye oppgaver - 
mars 

Kongelig 
res. tog 1 

Stortingsbehandling 
-  nytt kommunekart 

 
Nytt inntektssystem  



Fylkesmannens oppsummering og 
tilrådning 
• Det er varslet en tydelig Fylkesmann i den siste fasen som 

følge av KMD’s tildelingsbrev for 2016 
 
• Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en faglig 

vurdering av helheten i fylket og komme med en tilrådning om 
framtidig kommunestruktur. 
 

• Gjenstående utfordringer 
 

• Grenseendringer og fylkesoverskridende utfordringer  
 

  
• Frist for fylkesmannens tilrådning er satt til 1. oktober.  



Fylkesmannens tilrådning er to delt 

Vurdering av lokale 
vedtak opp mot 
målene i reformen 
og  
kriterier for en god 
kommunestruktur 

 

Vurdering av lokale 
prosesser 
 
• Politisk forankring 
• Innbyggerinvolvering 

1 2 



Grunnlag for FM  vurdering og 
tilrådning 

• Kommunenes egne 
utredninger (interne og 
eksterne) 

• Kommunens 0-alternativ 
• FM tilsynsrapporter 
• Skjønnsmiddelsøknader 
• FM kjennskap til 

kommunen 



• Arbeidet med å bygge 
en ny kommune vil 
vedvare fram til  

 1. jan 2020 

Videre arbeid etter vedtak 

 



Dekning av engangskostnader 
• Standardisert modell – uten søknad 

 
• Differensiert på antall kommuner og antall 

innbyggere: 
 Antall kommuner og 

innbyggere i  
sammenslåingen 

0-19 999 
innbyggere 

20- 49 999 
innbyggere 

50- 99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbyggere 

2 kommuner 20 mill. 25 mill. 30 mill. 35 mill. 
3 kommuner 30 mill. 35 mill. 40 mill. 45 mill. 
4 kommuner 40 mill. 45 mill. 50 mill. 55 mill. 
5 eller flere komm. 50 mill. 55 mill. 60 mill. 65 mill. 

Presenter
Presentation Notes
Skal dekke fusjonskostnader, altså før sammenslåingProsesskostnader til sammenslåing - erfaringstall Bare fasen mellom vedtak og oppstart Ønsker ikke kobling til infrastruktur Kostnader antas å øke for hver kommune som inngår Drift av nemd, lønn prosjektleder, tillitsvalgte, involvering av innbyggere, felles kulturbygging, samordning IKT-systemer, informasjon, servicekontor 



Reformstøtte 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 
0–14 999 innbyggere 5 000 000 
15 000–29 999 innbyggere 20 000 000 
30 000–49 999 innbyggere 25 000 000 
Over 50 000 innbyggere 30 000 000 

Presenter
Presentation Notes
- Kravet om 10 000 innb som innslagspunkt er i ettertid fjernet. Skal komme tilbake til dette punktet i Statsbudsjettet. Uvisst om intervallen skal gå fra 0 – 15 000, eller om man setter innslagspunktet på eksempelvis 2 000.



Inndelingstilskuddet 
• Dekker bortfall av basistilskuddet og 

distriktstilskuddene over 20 år  
 - Nedtrapping siste 5 år 
 - KS simuleringsmodell: 

 

Presenter
Presentation Notes
Etter reformperioden vil ordningen strammes inn. Omfang og innretning på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert.Kan vise seg å være store fordeler ved å være tidlig ute ift denne ordningen Kommet presisering ift beregningstidspunkt - 2016



Prosessen i vår region 



 Utredning av kommunestruktur i Ofoten i regi 
av Ofoten regionråd 
 Rapport levert av Telemarksforskning. Anbefaler 

å gå videre med Ofoten-alternativet 

 Styringsgruppe for kommunereformarbeidet 
nedsatt  
 Ordfører og gruppeledere for alle partiene i 

bystyret 

 Fakta og intensjonsgrunnlag for Narvik, 
Ballangen, Tysfjord og Evenes 
 Rapport utarbeidet av Ofoten regionråd. 
 Vedtak i Narvik bystyre om at rapporten ble lagt 

til grunn i det videre arbeidet med 
kommunereform. 

     
 

       

Hvilket arbeid er gjort? 



Narvik kommunes situasjon 



Utviklingen i netto driftsresultat 



Utvikling lånegjeld 

Bystyrets vedtatte måltall: maks 70 % gjeld i forhold til brutto inntekter 



 Innarbeidet underskudd som følge av Terra 
(188 mill) og bortfall av utbytte (40 mill).  

 Netto driftsresultat i 2014 og 2015 - større enn 
nasjonale anbefalinger.  
 Nasjonal føring: Min. 1,7 % av netto driftsresultat 
 Bystyrets vedtatte måltall: Min. 3,0 % netto 

driftsresultat 
 Reelt netto driftsresultat:  

 

 
 

Økonomisk situasjon pr. i dag 

Måleindikatorer
Ønsket 
resultat

Laveste 
aksepterte 

resultat

Ikke 
godkjent 
resultat

Resultat 
2014

Resultat 
2015 Trend

Ø2.1- Netto driftsresultat > 3% 2%-2,9% < 2% 3,40 % 3,80 %



Tjenesteproduksjon 



Helhetlig planlegging og 
tilrettelegging for utvikling 

 HELHETLIG  
PLANLEGGING 
 
 Økonomi 
 Befolkning 
 Næringsutvikling 
 Folkehelse 
 Miljø 

 UTVIKLINGSAKTØRE
R 
 
 Futurum AS 
 Narvikgården AS 
 Narvik Havn KF 
 Forskningsparken 
 Narvik kapital 
 Forte Narvik 
 Norut 



Fra planstrategi til kommuneplan  
2012 2015 2015/2016 



 
 

 

Kommuneplan  
Samfunns- og 

arealdel  

KDP Bjerkvik 
KDP Narvik-

halvøya  

KDP 
Kystsoneplan  

KDP klima, miljø 
og energi  

Strategisk  
næringsplan  

KDP 
kollektivtrafikk  

KDP E6     
Sjømannskirka og 

Ornes  KDP Fysisk 
aktivitet og 

naturopplevelse 

Temaplan for 
sammenhengende 

sykkelvegnett  

KDP oppvekst  

Boligpolitikk 
handlingsplan  

Temaplan for 
trafikksikkerhet  

Beredskaps-
planer  

Helse og 
omsorgsplan  

Presenter
Presentation Notes
Narvik har de siste årene jobbet med hele sitt plansystem. Denne illustrerer de planene som bystyret har vedtatt eller har under utarbeidelse, og viser hvordan man korrdinert planverket slik at dette gjenspeiler seg i kommuneplanens arealdel.  



 Digitale tjenester til innbyggerne: 
 Velferdsteknologi 
 Tilgjengelighet 24/7 
 Tilbud om selvbetjeningsløsninger  

 Bredbåndsutbygging 
 Infrastrukturfond som benyttes til bl.a. bredbånd 
 Skjomen: et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunen, Nfk og Telenor 

 Digitalt kommunesamarbeid  

Digitalisering 



Kommunesamarbeid 

Krise-
senter 

Ofoten 
brann 

Land-
bruk 

Innkjøp
Gjelds-
rådg. 

 

RKK 
og PPT KAD 

Nærings-
plan 



∗ HRS (renovasjon) 
∗ Ofoten regionråd 
∗ OIUA – Ofoten Interkommunale Utvalg mot Akutt 

forurensing  
∗ Repr. i Overordnet samarbeidsorgan med UNN 
∗ Næringsforeningen hvor det både er medlemmer på 

tvers og aktiviteter rettet mot regionen 
∗ Havnesamarbeid  
∗ Visit Narvik 
∗ Samarbeid om korttidsavdeling sykehjem på Liland 

(under utvikling) 
 
 

Samarbeid (2) 



Næringsutvikling 

 Egne selskap 
 Strategisk 

næringsplan for 
Ofoten 

 Næringsfond – ca. 8 
mill. pr. år 

 Utviklingsprogram 
Narvik – samarbeid 
med Nfk – søkt utvidet 
til hele regionen 
 

 Vertskommune for 
(bl.a.): 
 UiT Campus Narvik 
 UNN Narvik 
 Statkraft 
 NVE 
 UDI region nord 
 IMDI region nord 

 





Narvik og Ofotenregionen  

 18 787 innbyggere pr 
1.1.16 i Narvik 
kommune 

 Bo- og arbeidsregion 
sammen med Ofoten 
og Sør-Troms   

 Satsningsområder 
innenfor turisme, 
teknologi og logistikk  
 

 
 
 
 

 
 
 



PRIORITERING KOMMUNEPLAN: 
SENTRUM – ØYJORD – BJERKVIK 



 Byggingen av Hålogalandsbrua vil i et framtidsperspektiv 
kunne få stor innvirkning på akseområdet: Narvikhalvøya - 
Øyjord - Bjerkvik, og hvordan disse områdene gjensidig vil 
påvirke hverandre, spesielt i forhold til handels- og næringsliv, 
bolig- og fritidsbebyggelse, samt behov for ulike tjenester og 
infrastruktur som naturlig følger av slike etableringer.  

 I kommunedelplan for Bjerkvik er det avsatt nye arealer langs 
E6 nordover som kan tilrettelegges for næring og handel. 
Bjerkvik har også store opparbeidede arealer med god 
infrastruktur nær sentrum som egner seg godt for 
boligutbygging.  

 Boligutviklingen bør derfor konsentreres i by- og 
tettstedsstruktur langs hovedtraseen E6. En tenker da 
spesielt på Narvikhalvøya, Øyjord og Bjerkvik. 

Vedtatt prioritering (kommuneplan) 



Hålogalandsbrua 





Available and future industrial sites 
3

 

Frigjorte arealer flyplassområde 



 Narvik kommune har akseptert 
nedleggelse av Narvik lufthavn 
som skal bidra til å finansiere 
Hålogalandsbrua. 

 Dette styrker Evenes lufthavn fra 
nordsiden og Narvik kommune 
ønsker å forene kreftene om å 
videreutvikle Evenes, også 
innenfor Forsvarets satsing. 

Evenes lufthavn 



Dobbeltspor på Ofotbanen  

Ofotbanen og korridoren 
mellom Oslo og Narvik er 
den viktigste korridoren til 
Nord – Norge, særlig nord for 
Vestfjorden 
 Ofotbanen sparer næringslivet i 

Norge for 200 millioner i året 
 Ofotbanen er miljøalternativet 

som sparer miljøet for 100 
millioner vogntogkilometer = 25 
000 vogntog t/r Narvik - Oslo 

 Ofotbanen skaper 2100 
arbeidsplasser i Narvikregionene 

 Dobbeltspor forankres i 
kommuneplanens arealdel, 
vedtas 2016 

 Grønn transport  

 



INTENSJONAVTALEN –  
HVA BETYR DEN FOR NARVIK VED 

EN SAMMENSLÅING? 
Styrket region 

Styrket fagmiljø 
Tilført kompetanse 

Utviklingspotensiale 



 Evenes og Narvik kommune har gjensidige interesser av å 
utnytte og utvikle hverandres strategiske fortrinn. 

 Kommunene anser at de i fellesskap bedre kan utvikle 
kommunale tjenester, skape grunnlag for samfunnsutvikling og 
utvikle kommunene som demokratisk arena enn de kan gjøre 
hver for seg. 

 Kommunene anser at de i fellesskap har svært gode 
forutsetninger for å være det foretrukne alternativet for 
bosetting, næringsutvikling og utvikling av kulturelle tilbud. 

 Ønsker å videreutvikle samarbeidet om digital 
kommunereform 

 Bruker hverandres fagkompetanse 
 Lokalisere fellesadministrative funksjoner 
 Konkrete investeringsprosjekter i ny kommune 
 Gjøre regionen sterkere og bidra til å skape arbeidsplasser 

Intensjonsavtalen 



Felles historie og kultur 





 Rådgivende folkeavstemming 
 Gjennomføres 22.5 og 23.5. 
 Stemmeseddelen har 2 forhold det skal tas 

stilling til. 
 Sammenslåing av Narvik og Evenes kommuner til 

en kommune. 
 Om man er positiv til en sammenslåing med 

andre nabokommuner hvis det blir aktuelt.  

 

Folkeavstemming 



 Positiv til sammenslåing med Evenes kommune 
 Positiv til evt. senere sammenslåinger med 

omkringliggende kommuner hvis disse ønsker 
dette.  

Anbefaling 



 Tverrpolitisk styringsgruppe (ordfører og 
gruppelederne for alle partier repr. i bystyret) 
samles for å gjennomgå resultatene fra 
folkeavstemmingen. 

 Bystyret behandler sak om 
kommunesammenslåing i sitt møte den 
16.6.16.  

 Vedtaket i bystyret oversendes fylkesmannen i 
Nordland for videre behandling og anbefaling.  

 Behandles i Stortinget våren 2017. 
 Evt. ny kommune fra 1.1.2020. 

Veien videre 



 
 

For mer informasjon: 
https://www.narvik.kommune

.no/kommunereformen/ 



Takk for oppmerksomheten! 
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