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2. Rådmannens innledning.
Narvik kommunes regnskap for 2015 viser et overskudd på kr 11, 058 mill. Netto driftsresultat ble på kr
57,4 mill. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat var kr 15,6 mill. mot et revidert budsjett på kr 37,6
mill. Resultatet er påvirket av at Narvik kommune sammen med øvrige berørte kommuner inngikk
forliksavtale med DNB (Terrasaken) i juni 2015. Forlikstilbudet utgjorde 62,6 % av kravet, og innebar en
positiv differanse på kr 22,6 mill. kroner. Midlene (differansen) ble avsatt til egenkapitalinnskudd KLP
og disposisjonsfond.
Det har vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging i 2015. Driftsområdene har samlet sett
oppnådd vedtatt måleindikator for økonomi der ønsket resultat er 0 negativt avvik.
Det er fortsatt store økonomiske utfordringer i å skape handlingsrom som gir en bærekraftig økonomi
over tid. Behovet for fortsatte innstramminger, tøffe prioriteringer og gjennomføring av
effektiviseringstiltak er absolutt til stede som følge av investerings- og rehabiliteringsbehov av
kommunens infrastruktur og eiendommer.
Fokus har vært å levere gode tjenester når behov og omfang øker, ledelse og styring, kompetente
medarbeidere kombinert med stram økonomistyring.
Arbeid med igangsetting av omstilling og reduksjon i driftskostnadene innen gitte områder har vært
sentral i 2015. Dette for å frigjøre midler til nye satsinger både innen drift og investering kommende år.
Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel har vært
under utarbeidelse i 2014 og kommuneplanen ble vedtatt våren 2015. I tillegg er kommunedelplan for
klima, miljø og energi vedtatt høsten 2015.
Det er av politisk ledelse, medarbeidere og enhetsledere også i 2015 gjort en stor innsats for å levere et
økonomisk resultat som gjør at Narvik kommune nå får økt handlefrihet.

Wenche Folberg
rådmann
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3. Organisering
3.1 Politisk struktur

Narvik kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og
innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i
kommunestyret.

Politisk organisering 2015-2019
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3.2 Administrativ struktur
Narvik kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer:
Rådmannen gjennom et rådmannsteam på 4 personer (rådmann og 3 kommunalsjefer) og 42 enhetsledere.
Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og har ansvar for at de tjenestene som ytes til
befolkningen er i tråd med den vedtatte kvaliteten på tjenestene. Rådmannen leder administrasjonens
arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet.
Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens
ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget delegeringsreglement vedtatt av bystyret.
Enhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter
som er videredelegert fra rådmannen. Dette innebærer at enhetslederne har den myndighet som er
nødvendig for å sikre enhetenes totale drift når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og
organisatoriske forhold.

3.3 Eierstrategi
Narvik kommune har eierinteresser i følgende selskaper:

Ny eierskapsmelding er behandlet og vedtatt i 2015.
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4. Styringssystem
Narvik kommune har mål- og resultatstyring som styringsmodell (Helhetlig virksomhetsstyring).
Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i
tjenestene og forvaltningen.

4.1 Styringssystemet
Narvik kommunes styringssystem skal ivareta både folkevalgtes ansvar for strategisk
ledelse, samt administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler.
Styringssystemet i Narvik kommune består av to hovedelementer:
 Kommunens plansystem (styringsdokumenter)
 Ledelsesprosesser knyttet til årshjulet (styringsprosesser)

Plansystemet
Plan- og styringssystemet- Samfunnsplanlegging og analyse
Norske kommuner opplever et stadig økende antall statlige og regionale føringer knyttet
til kommunal, planlegging og forvaltning. Gjennom plan- og bygningslovens krav
om kommunal planstrategi og innholdet i kommuneplanen, samt gjennom eksisterende
regionale plansamarbeid, er kommunene påført nye oppgaver. Narvik kommune har for
egen del jobbet med å revidere plan- og styringssystemet, noe som stiller større krav til
analysekompetanse.

Planstrategi
Narvik kommune skal i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 utarbeide
kommunal planstrategi. Planstrategien skal fastsette de viktigste planoppgaver Narvik
kommune skal utføre i perioden 2016-2019. Planstrategien vil omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling: langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen
skal i denne sammenheng innhente synspunkter fra statlige og regionale organer samt
nabokommuner.
Den kommunale planstrategien skal fastsettes av kommunestyret innen ett år etter
konstituering. Planstrategien skisserer prinsipper for planlegging i Narvik kommune, videre peker
planstrategien på de mest sentrale utviklingstrekkene som Narvik står overfor de kommende årene.
Gjeldende planstrategien peker på fire satsingsområder for Narvik kommune i planstrategiperioden:





Befolkningsstruktur
Økonomi
Folkehelse
Tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser

Planstrategien lister kommunens totale planbehov for bystyreperioden. Planstrategien for den nye
bystyreperioden vil bli utarbeidet og legges fram for bysytret til behandling i 2016.
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I forrige planstrategi og planperiode ble følgende planer utarbeidet og vedtatt:










Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025
Kommunedelplan for Bjerkvik
Kommunedelplan: Klima, energi og miljø 2014- 2026
Kommunedelplan for Oppvekst 2012-2025
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014- 2026
Kommunedelplan: Kystsoneplanen
Temaplan: Sammenhengende sykkelvegnett i Narvik
Temaplan: Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017
Temaplan: Helse og omsorgsplan 2013 - 2020

Kommuneplanens arealdel 2014- 2025, samt kommunedelplanen for kollektivtrafikk er under
utarbeidelse. Kulturminneplanen for Narvik kommune like så.
Plansystemet
Det kommunale plansystemet er bygget opp på følgende måte:
 Kommuneplanen
 Økonomiplan (Budsjett for 4-årsperioden)
 Strategidokumenter
 Virksomhetsplaner
 Lederavtaler

Kommuneplanen
Kommuneplanen er hjemlet i plan og bygningsloven av 2009 kapitel 11, og er kommunenes overordnede
styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale-, regional- og nasjonale mål, interesser og oppgaver.
Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien.
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Kommuneplanen er som vist på figuren ovenfor, inndelt i en samfunnsdel med handlingsdel og en
arealdel.
Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp visjoner og satsingsområder samt hovedmål for kommunen
som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen gjelder for 12 år og må derfor ta hensyn til
samfunnsmessige endringer som kan skje i løpet av disse årene.
Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser hovedtrekkene i arealbruk for hele kommunen
og skal bestå av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Arealdelen vedtas med rettsvirkning, og
er bindende for nye eller utvidelse av eksisterende utbyggingstiltak. Kommuneplanens arealdel skal
bygge på samfunnsdelen
Økonomiplanen
Økonomiplanen inneholder budsjett for kommende år og økonomiske rammer for kommende
fireårsperiode. I tillegg inneholder økonomiplanen mål basert på prinsippet om Balansert målstyring
(BMS)samt konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens handlingsplaner.
Virksomhetsplaner
Mål og tiltak fra økonomiplanen, strategidokumentene, og andre relevante planer som følger av
planstrategien, videreføres og følges opp i årlige virksomhetsplaner. Virksomhetsplanen er et
administrativt dokument som skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater,
samt øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter. Virksomhetsplanen skal definere tiltak som bidrar til at
virksomheten når BMS-mål som er vedtatt i økonomiplandokumentet.
Rapportering
Kommunens rapporteringssystem består hovedsaklig av månedsrapporter, kvartalsrapporter
(økonomirapporter) og årsrapport. Økonomirapporter og årsrapport fremmes for politisk behandling,
mens månedsrapportene inngår i rådmannens styringsverktøy.
Årsmelding
Hver vår utarbeides en årsmelding for foregående år skal gi en oversikt over resultater og måloppnåelse
for kommunen og innen de enkelte sektorene, sett i forhold til vedtatt budsjett for det aktuelle året.

5. Målområde Samfunn:
5.1 Mål







Innbyggerne skal ha en god informasjon
Innbyggerne skal ha godt tilbud på digitale tjenester
Forbedring av folkehelsen
Vekst i befolkningen
Netto vekst arbeidsplasser
Beredskap for uønskede hendelser i Narvik kommune skal testes, øves på -og dokumenteres i
2015
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Demografi

Fra 01.01.15 til 31.12.15 er innbyggertallet redusert med med 67 personer. Lav befolkningsvekst er en
trend vi ser for hele Nordland fylke og befolkningsveksten skyldes i all hovedsak innvandring (inkl.
norskfødte med innvandrerforeldre). En forutsetning for å nå målet om vekst i befolkningen er vekst i
arbeidsplasser.

5.2 Næringsutvikling 2015
Næringsutviklingen i Narvik kommune er et samspill mellom flere aktører. Narvik kommune driver
betydelig næringsutvikling ved kjøp av tjenester fra Futurum AS. Videre arbeider Narvikgården AS og
Narvik Havn KF med næringsrelatert utvikling. Det er for 2015 utarbeidet “Handlingsplan for Narvik
kommunes næringsutvikling 2015”. Det er definert tiltak innen:






Logistikk, Transport og infrastruktur
Teknologi og kompetanse
Reiseliv, kultur og handel
Regional vekstnæring
Utviklingsprogram Narvik

Det er utarbeidet egen rapport på handlingsplanen for 2015.
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Futurum skal blant annet forestå førstelinjetjenester til gründere, lokale/regionale bedrifter samt offentlige
og private aktører utenfra.
Narvikgården AS er Narvik kommune sitt eiendomsselskap og bidrar til næringsutviklingsarbeidet, når
det gjelder arealer og lokaler.
Narvik Havn er en tredje viktig aktør innen næringsutvikling og har sitt fokus på havnetjenester og
tilhørende logistikk.
Narvik kommune og de 3 selskapene møtes jevnlig for å bedre samhandlingen og koordinering av
arbeidet med næringsutvikling. Det er gjennomført månedlige møter på administrativt nivå i 2015. Av
disse er to møter gjennomført med deltakelse fra politisk nivå samt styreledere fra selskapene.
Miljøfyrtårnordningen.
Narvik kommune har siden 2006 vært miljøfyrtårnkommune. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat
som både støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Sertifikatet er et bevis på at bedriftene har en
dokumentert miljøprofil, det vil si at de har satt i verk tiltak i forhold til ei miljøvennlig drift, de ansattes
helse og bedriftens nærmiljø.
Kommunen tilrettelegger for at bedrifter/virksomheter kan få sin godkjenning. Totalt sett er det i Narvik
kommune 17 bedrifter/virksomheter som har godkjent sertifikat. I 2015 fikk 1 ny bedrift/virksomhet sin
godkjenning.

5.3 Beredskap
Beredskap og sikkerhet har stort nasjonalt fokus. Nasjonale og internasjonale hendelser har gitt viktig
læring om betydningen av ledelse, gjennomføringsevne og kvalitetssikring. Erfaringene vil danne
grunnlag for det videre beredskapsarbeidet og innarbeides i eksisterende prosesser og planverk for å gi
læring og styring.
Narvik kommune har utarbeidet overordnet ROS-analyse samt beredskapsplan for Beisfjord. Arbeidet
med ROS-analyse for Skjomen er også utarbeidet. Tiltakene som følger av ROS-analysene vil bli
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gjennomført fortløpende. Videre gjennomføres ROS-analyser samt tiltak iverksettes gjennom
arealplanleggingen.

5.4 Digitalisering
Med bakgrunn i Narvik kommunes IT strategi og informasjon- og kommunikasjonstrategi har kommunen
stort fokus på digitalisering av tjenestene som digitale skjema, SvarUt, digital selvbetjening for
innbyggerne osv. Dette arbeidet er tidskrevende og vil fortsette i 2016
God infrastruktur er selveste grunnmuren for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere der tjenestene i ennå større grad enn tidligere, baserer seg på IT-baserte fagsystemer.
Narvik kommune har etablert fiberkommunikasjon til store sentrumsnære enheter: Parken
Ungdomsskole, Framnes Ungdomsskole, Skistua Skole, Skistua barnehage, Furumoen, Oscarsborg Bo og
Servicesenter, Frydenlund skole (tre bygg), Villa Solborg, Legevakten (sykehuset) og Narvik REO.
Denne fiberkommunikasjonen muliggjør levering av stor båndbredde og kapasitet.
I tillegg til fiberutbygging til strategiske lokasjoner innen bykjernen er Wi-Fi nett til de samme og andre
lokasjoner videreutviklet. Dette for å bygge et system som understøtte at kommunens ansatte skal kunne
jobbe mobilt og være i kontakt med både kolleger, fagsystem, koordinere interne møter og motta
informasjon gjennom sin mobiltelefon eller nettbrett.
Det kommunale Wi-Fi nettet baserer seg på samme teknologi som Avinor benytter på flyplasser -og er nå
utbygget med mer enn 120 nettverkspunkter i ulike bygg der kommunale tjenester leveres.

5.5 Folkehelse
Det er utarbeidet egen folkehelsemelding med beskrivelse av organisering av arbeidet, satsingsområder
og tiltak. Arbeidet er også forankret i kommuneplanens samfunsdel for 2015-2025
Folkehelsen skal blant annet ivaretas gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet ved å gi folk i alle aldre
lett tilgjengelighet på tur- og friluftsområder. Det arbeides for å utvikle sammenhengende gang- og
sykkelvegnett fra bostedsområder til skole, servicesentre, arbeidsplasser, turområder. Det vil også gi
positive ringvirkninger for kommunens målsetninger for klima og miljø.
Narvik kommune har i 2015 arbeidet for å iverksette registrering og måling av luftkvaliteten. Narvik er en
liten by med mye aktivitet som biltrafikk (E6), togtrafikk, LKAB, klimaforhold og fyring om vinteren,
som er med på å forurense luften. Arbeidet har vært forankret i Svevestøvprosjektet der sentrale aktører
som LKAB, Narvik Havn og kommunen inngår. Det skal i februar 2016 settes ut to stasjoner som skal
måle svevestøv; En stasjonær målebu for kontinuerlig måling. Denne måleren vil være koblet opp mot
www.luftkvalitet.info. Dette er et nettsted der samtlige målinger av svevestøv i Norge blir offentliggjort
og resultatene blir dermed tilgjengelig for Narvik kommunes befolkning. Det skal også måles svevestøv
ved hjelp av en portabel/mobil måler. Denne skal flyttes til ulike lokasjoner rundt omkring i Narvik.
Resultat fra denne vil være tilgjengelig for Narvik kommunes innbyggere når måling er påbegynt.
Målingen vil ha oppstart i løpet av februar 2016. Når målingene er gjennomført vil resultatene bli
analysert av MoLab og tiltak vil etter dette vurderes.
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5.6 Kommunikasjon
Ny Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Narvik kommune 2015-2019 ble vedtatt i 2015.
Strategien med tilhørende retningslinjer for bruk av sosiale media og retningslinjer for mediekontakt
er verktøy som hele organisasjonen skal benytte. Strategien skal bidra til at kommunen styrker og
tilrettelegger medvirkningen fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. I tråd med føringene i
samfunnsplanenens strategi, mål og gjeldende handlingsplan,vektlegges at Narvik kommune skal fremstå
som åpen og imøtekommende og drive et helhetlig strategisk omdømmearbeid
Narvik kommune fikk ferdigstilt ny portal i 2014. Denne er i tråd med de sentrale krav for informasjon ut
til innbyggerne. I tillegg arbeides det med å digitalisering av tjenester ut til innbyggerne.

6. Målområde Organisasjon:
Tabellen nedenfor gir en oversikt over årsverksutviklingen per tjenesteområde. Oversikten viser
budsjetterte årsverk pr 31.12.

Det er mellom 2014 til 2015 redusert med totalt 32 årsverk (fast ansatte). Reduksjonen av antall ansatte
må ses opp mot fire forhold
● Færre brukere- i hovedsak innen barnehagesektoren. Antall barnehageplasser er redusert i
løpet av 2015
● Konkurranseutsetting- i hovedsak innen sektor Eiendom (renhold). Flere tjenester leveres av
private aktører. I tillegg er bemanning trukket ned som følge av reduksjon arealbruk bl.a innen
barnehager.
● Fritt brukervalg- innen omsorg og i hovedsak BPA. I 2014 hadde 20 brukere vedtak om BPA
fordelt på 13 kommunale og 7 private ordninger. I 2015 har 21 brukere vedtak om BPA, 9
brukere med kommunale ordninger, 12 brukere har privat ordning.
● Vedtatte effektiviseringstiltak. Det er redusert antall ansatte innen de fleste sektorer som følge
av vedtatte effektiviseringstiltak.
Forholdene omtales nærmere under hver sektor.
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6.1 Måloppnåelse

Overordnet målområdet organisasjon;








Godt arbeidsmiljø- medarbeiderundersøkelse
Redusert sykefravær
God medvirkning og medbestemmelse- medarbeiderundersøkelse
Nødvendig kompetanse- medarbeiderundersøkelse
God ledelse- medarbeiderundersøkelse
Godt medarbeiderskap- medarbeiderundersøkelse,
Utvikle og innarbeide heltidskultur- måling antall deltidsstillinger

Hver enhet skal gjennomføre og dokumentere minst et innovativt tiltak eller prosjekt- registrering antall
Det arbeides med definerte tiltak innen målområdet. Under følger en redegjørese for tiltak som er sentral
basert på definerte mål.
Arbeidsgiverpolitikk/Arbeidsgiverstrategi:
Bystyret vedtok i mars 2015 den nye arbeidsgiverpolitikken for Narvik kommune. Narvik kommunes
arbeidsgiverpolitikk er de verdier og holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til grunn og står
for i sitt forhold til medarbeiderne. I det daglige arbeidet betyr dette å utnytte ressursene på en måte som
tar vare på og frigjør den menneskelige energien i kommunen. Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at
ledere og medarbeidere motiveres og trives, utfordres og stilles krav til, slik at tjenester og service
utvikles og ytes med den ønskede kvalitet og effektivitet.
Videre skal den bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune med dyktige ledere og
motiverte og kompetente medarbeidere. Arbeidsgiverpolitikken danner grunnlaget for det videre arbeid
med arbeidsgiverstrategien. Arbeidsgiverstrategien konkretiserer arbeidsgiverpolitikkens målsetninger
med definerte tiltak og tydelig oppfølgingsansvar. Det strategiske arbeidet ble iverksatt høsten 2015, med
fokus på det prioriterte innsatsområdet «Ledelse og medarbeiderskap».
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Fagarbeiderløftet 2014-2017, et kompetanseløft mot fremtiden:
Narvik kommune står ovenfor store utfordringer i fremtiden i forhold til å rekruttere tilstrekkelig og
kompetent arbeidskraft. Fagarbeidere har en kompetanse som Narvik kommune verdsetter og har stort
behov for i fremtiden. Kommunen har arbeidet i flere år med tiltak for å øke antall ansatte med fagbrev.
Samarbeidsprosjektet «Fagarbeiderløftet» er det nyeste og største tiltaket
I 2014 ble det igangsatt et bredt samarbeid mellom Narvik kommune, Narvik videregående skole (ved
OPUS og Karrieresenteret i Ofoten), RKK-Ofoten, Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor, Fagforbundet,
NAV-Narvik og KS-Nordland. Samarbeidet har resultert i et kompetansehevingsprosjekt av høy kvalitet.
Gjennom samarbeidet har vi fått i gang et spennende arbeid for å kvalifisere ufaglærte ansatte til å bli
fagarbeidere.
I 2015 har ca. 80 ufaglærte ansatte i Narvik deltatt i opplæring som skal føre dem til fagbrev innenfor
helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag. I år har 28 personer bestått teorieksamen innenfor faget og er
snart klar til å ta fagbrev. Resten jobber videre mot eksamen vår 2016.
I første kullet består deltakerne av både fast- og midlertidig ansatte i Narvik kommune innenfor helse-,
omsorg-, skole- og barnehagetjenestene (både kommunale og private barnehager). I ettertid har prosjektet
utviklet seg til å være et regionalt prosjekt med deltakere fra nabokommunene.
Prosjektet er hovedsakelig finansiert gjennom tilskudd fra VOX (Nasjonalt Fagorgan for
kompetansepolitikk), Fylkesmannen i Nordland, Fylkeskommunen Nordland og Helsedirektoratet.
Opplæringen er gratis for fordeltakerne.
Helse, Miljø og Sikkerhets (HMS):
Narvik kommune har store utfordringer med et gjennomsnittlig høyt sykefravær i de fleste
sektorene. Tallene viser en negativ utvikling når vi sammenlikner tall fra 2013-2014 mot 2015, selv om
det totale fraværet for 2014 og 2015 økte med 0,2%.
Det totale sykefraværet øker, og langtidssykefravær er det som er størst. Korttidsfraværet er årsaken til at
fraværet har en økning i 2015.
Det jobbes systematisk og målrettet for å endre den negative trenden som Narvik kommune opplever. Det
er lokale forskjeller mellom de ulike enhetene og sektorene, og de enkelte enhetene har selv iverksatt en
rekke tiltak for å redusere fraværet. Bedriftshelsetjenesten bistår også i dette arbeidet, hvor blant annet
alle enhetene har laget handlingsplaner med fokus på arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær.
I tillegg til arbeidet som pågår innen hver enhet gjennomføres overordnede prosesser. Dette er tiltak med
utgangspunkt i LEAN metodikk, støtte fra enhet HR og prosjektet «HMS-neste steg». De overgripende
tiltak som er gjennomført er:
Prosjektet «HMS-neste steg»
Prosjektet ble startet høsten 2013 med følgende mål og delmål: Hovedmål: 25 % lavere sykefravær ett år
etter at enheten deltok i prosjektet. Delmål: Endring til det positive rundt HMS på deltagende enheter.
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Deltagende enheter/avdelinger har vært Skistua barnehage, Furumoen sykehjem, Hjemmetjenesten
avdeling REO. Fra høsten 2015 ble Villa Solborg, enhet OBS/Funksjoneshemmede og Villaveien 24
enhet Utviklingshemmede, tatt inn i prosjektet.
Prosjektet kan vise til gode resultater, hvor enhetene kan vise til nedgang i sykefraværet, samtidig som
dem rapporterer på andre momenter som har skapt et bedre og mer inkluderende arbeidsmiljø. Avdeling 1
ab ved Furumoen sykehjem er den avdelingen som har minst nedgang, men avdelingen ligger under det
totale fraværet ved sykehjemmet.
Prosjektet har søkt og fått tildelt friske midler for å sluttføre prosjektet innen 31.12.2017. I den
forbindelse tar prosjektet med seg andre enheter inn som medlemmer, slik at overføringsverdien og
samhandlingen på tvers av enhetene kan komme i gang. Dermed kan læring raskt bli overført til nye
enheter som raskt kan treffe viktige tiltak. Tabellen viser sykefraværet fra før prosjektstart september
2013 og fram til og med 31.01.2015.

Enhet

2013

2014

2015

Skistua barnehage

19,1

21,8

13,8

Furumoen avd. 1 og 2

27,0

13,6

14,1

Reo

15,3

11,2

10,9

Gjennom hele 2015 ble det arbeidet med å få Internkontroll/HMS-system integrert og tilpasset inn i vår
strategi hvor HMS og kvalitet skal være viktige innsatsområder. Nytt avvikssystem innen HMS ble tatt i
bruk 15.12.2015 og opplæring for ca 25 redaktører og administratorer ble gjennomført før jul.
Ny IA-avtale er signert og avtalen med bedriftshelsetjeneste for alle ansatte er videreført, og Mål- og
handlingsplan er utarbeidet. Narvik kommune tilbyr årlig ledere, verneombud og ansatte kurs i HMSopplæring.

Heltidskultur:
Prosjekt Heltidskultur "medarbeiderskapt innovasjon" ble etablert i 2014 og arbeidet har fortsatt gjennom
2015. Flere enheter deltar i prosesser organisert som prosjekter. Prosjektarbeidet har et sterkt fokus på
medarbeiderskapt innovasjon. Alle ansatte skal ha anledning til å ha god innsikt og kunne bidra. Ledere,
tillitsvalgte og verneombud organiserer arbeidet lokalt.
Utvikling av heltidskultur er en spennende og utfordrende endringsprosess for alle involverte parter. Et
svært høyt brukerfokus er sentralt i arbeidet med å utvikle Narvik kommune mot heltidskultur. Enheter og
tjenester er forskjellige og det vil variere hvilke løsninger som er best egnet. Gjennom å arbeide med
heltidskultur blir enheter utfordret med ny innsikt, noe som for eksempel kan utløse omorganiseringer
som et ledd i prosessen.
Narvik kommune deltar i nettverket "Heltid i Nord" i regi av Kommunenes sentralforbund Nordland.
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7. Målområdet Økonomi
Narvik kommunes regnskap for 2015 viser et regnskapsmessig positivt resultat på 9,06 mill. kroner.

7.1 Måloppnåelse

Narvik kommunes regnskap for 2015 viser et overskudd på kr 9, 058 mill.

7.2 Status sentrale utfordringer





Det er definert følgende sentrale utfordringer for målområdet Økonomi:
Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene
Godt økonomisk handlingsrom
God internkontroll

Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene
Det har vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging i 2015. Driftsområdene har samlet sett
oppnådd vedtatt måleindikator for økonomi der ønsket resultat er 0 negativt avvik.
Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 7 mill. kroner. Tilsvarende resultater for 2014 og 2013
var merforbruk med henholdsvis kr 4 mill. og kr 11mill.
For 2015 er pensjonskostnadene redusert betraktelig mot budsjett. Budsjettene for sektorene er redusert
med til sammen 15 mill. i løpet av 2 reguleringer basert på dette, og forklarer mye av differanse mellom
opprinnelig og regulert budsjett pr sektor. Til tross for budsjettreduksjon viser regnskapet ytterligere
lavere pensjonskostnader enn budsjett. Av kr 7 mill. i mindreforbruk samlet for sektorene svarer lavere
pensjonskostnader for kr 4,4 mill. av mindreforbruket. (For 2014 og 2013 var pensjonskostnader lik
budsjett og ga ingen innvirkning på resultat).
Budsjettene er styrket for sektorene innen helse, omsorg og sosial i løpet av året som følge av flere
brukere og økt tjenesteomfang. Innen helsetjeneste og miljø er økningen størst og er relatert til nye
ressurskrevende brukere innen rus og psykiatri samt barnevernstjenesten. Som følge av usikkerhet i
forbruk og prognoser ble sektor institusjon og eiendom styrket i saldering 3/2015. Endelig resultat viser at
styrking av budsjetterte rammer ikke var nødvendig
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Godt økonomisk handlingsrom
Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er blitt benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til
bruk for avsetninger og investeringer.
Mål for netto driftsresultat er 3 prosent. Årets netto driftsresultat på 3,8 prosent er påvirket av bruk av
pensjonsfond og forlik DNB.
Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlefrihet og utviklingen i
tjenestetilbudet. Narvik kommune har lavere frie inntekter pr innbygger enn Harstad, kommunegruppe 11
og Nordland, men høyere enn Rana og Ringerike. Det har i 2015 vært knyttet stor usikkerhet til
kommunenes skatteinntekter. Regjeringens anslag ble satt ned i løpet av året, og Narvik kommune
reduserte sitt skatteanslag med kr 2,9 mill. i saldering 2/2015. Ved utgangen av året hadde kommunen
likevel en netto merinntekt på skatt på kr 6 mill.
Narvik kommune har fortsatt trenden fra 2014 med at driftsinntektene har økt mer enn driftsutgiftene.
Driftsinntektene økte med 3,46 prosent fra 2014 til 2015, mens driftsutgiftene økte med 2,9 prosent i
samme periode. For å sikre fremtidig økonomisk bæreevne blir det fremover viktig å tilpasse
kostnadsveksten til veksten i driftsinntektene.

7.3 Regnskapsresultat- Investering
Det er gjort investeringer i anleggsmidler for kr 102,8 mill. Inkludert i dette er overføringer til
investerinsgformål i Narvik VANN KF på 34,5 mill kr. (Dette er ikke investeringer gjort av Narvik
kommune.)
Det største enkeltprosjektet i kommunal regi er rehabiliteringen av Narvik rådhus. 50 mill kr er bevilget
til formålet i 2015 mens det er utgiftsført ca 48,6 mill kr. Det er så langt godt samsvar mellom budsjett og
påløpte kostnader og iflg. prosjektledelsen (Narvikgården AS) vil oppdraget fullføres innenfor planlagte
rammer både tidsmessig og økonomisk.
Til Det 4. hjørne ble det bevilget 6 mill kr. Opprinnelig var overtakelsen av bygget beregnet til å finne
sted innen utgangen av 2015 men ble ikke gjennomført før i februar 2016. Oppdraget er fullført innenfor
planlagte rammer både tidsmessig og økonomisk.
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EPC - arbeidet ligger på etterskudd i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Dette skyldes utfordringer
knyttet til kontraktsmessige forhold. Det er usikkerhet knyttet til ferdigstillelse av anlegg og påfølgende
økonomiske besparelser, men det er iverksatt særskilt oppfølging av kontrakten for å sikre
måloppnåelsen.

Investeringsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på 30,5 mill kr. Dette er i sin helhet
investeringstilskuddet kommunen mottok fra Husbanken i.f.m. prosjekt Villa Solborg. Tilskuddet ble
utbetalt for sent til å komme med i budsjettendringer i 2015. Tilskuddet er frie kapitalmidler og forslag til
disponering vil bli fremlagt i.f.m. regnskapssaken.
Ser man på investeringer 2015 til ulike formål i Narvik og sammenligner med andre kommuner, viser
kostra-oversikten nedenfor at kommunen ligger på et lavt nivå.

Tallene viser at investeringsnivået i Narvik er lavt sammenlignet med andre kommuner, det er stort sett
bare investeringene i administrasjonsbygg som gir utslag. På alle andre områder ligger de betydelig lavere
enn i sammenligningskommunene. (Investeringer i vann og avløp er ikke tatt med da de gjennomføres i
VANN-foretaket).

8.- Målområdet Brukere og tjenester
For Narvik kommune er det utarbeidet følgende felles mål:
 Alle tjenester skal gjennomføres effektivt til vedtatt nivå
 Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet.
Målet er å produsere tjenester som brukerne er mest mulig fornøyd med, med de ressursene som er
tilgjengelig. Brukerne skal stå i fokus for tjenesteproduksjonen, og deres tilfredshet er hovedkriteriet
I gjennomgangen for hver sektor omtales hvilke tiltak som har vært prioritert, prosjekter som er
gjennomført samt resultater som er oppnådd for dette målområdet.
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9. - Sektorene
9.1- Administrasjon
Sektoren består av rådmannen samt enhetene fag og forvaltning, økonomi, HR, IT, kemner samt
samfunnskontakt og service.

9.2 - Måloppnåelse

Økonomi
Sektorene har et samlet godt økonomisk resultat. Avviket er i hovedsak som følge av lavere driftsutgifter
innen IT samt vakante stillinger i forbindelse med nytilsettinger.
Brukere og tjenester
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer. Det ble vedtatt å styrke
rådmannsteamet med en kommunalsjef 2014 tilsvarende opprinnelig vedtatt ved overgang til to
ledernivåer i 2008. Ny kommunalsjef ble ansatt i november 2014.
Det er i 2015 videreført prosjekter som ble igangsatt i 2014, og det er gjennomført flere tiltak med
utgangspunkt i prosjekter og strategier. De mest sentrale har vært:
●

●

●
●

Medarbeiderskap og organisasjon: Det er arbeidet aktivt for å etablere godt medarbeider- og
lederskap i organisasjonen. Temaet har hatt fokus på implementering av ny
arbeidsgiverstrategi, prosjekt heltidskultur samt i ledermøter mellom rådmann og
enhetsledere.
LEAN: Pilotprosjektet fra 2013/2014 ble tatt opp i 2015 etter at Fylkesmannen ga
driftstilskudd. Dette for å søke kontinuerlig forbedring og kutte aktiviteter som ikke er
verdiskapende. Det ses i sammenheng med medarbeider-drevet innovasjon og arbeidet med
sykefravær/nærvær. Prosjektene videreføres inn i 2016.
Ferdigstillelse av ny internettportal for Narvik kommune
Ansettelsen av ny IKT-systemansvarlig for IT-systemene innen HOS-området har gitt god
uttelling og har blant annet sikret utvikling av fagsystem og bedre kvalitet på rapporteringer
av tjenestedata.
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●
●

●

Utvidet bruk av e-handel og digitale innkjøp som følge av nye rammeavtaler inngått i 2014.
Digitalisering av budsjett og regnskapsprosesser (e-budsjett, e.bilag) og utvidet antall efakturakunder/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 har i 2015 arbeidet med videreutvikling og kvalitetsforbedring av styringssystemet BMS og
rapporteringssystemet Corporater. Rapportering i systemet har vært sentral i økonomistyring,
rapportering og oppfølging av enhetene gjennom virksomhetsåret.
Organisasjon
Sykefraværet for sektoren er høyt, men er redusert fra 2014 til 2015. Det arbeides med oppfølging og
tiltak innen hver enhet i sektoren. Det samarbeides med NAV og bedriftshelsetjenesten i tillegg til
prosjekter i regi av HR enheten for å sikre ivaretakelse av ansatte som er sykemeldt, men også ansatte
som er på jobb.

9.3 - Nøkkeltall

I tabellen ovenfor er det hentet ut KOSTRA-tall for å sammenlikne Narvik med andre kommuner som vi
mener er sammenliknbare. Det er også hentet ut tall for Narvik for perioden 2014-2015, merk at 2015 er
midlertidige tall som kan endres frem til mai 2015 for alle kommuner.
Kommunene vi sammenligner oss med har ulik organisering med kommunale og interkommunale
selskaper. Organisering av selskap påvirker administrasjonskostnadene i kommunen og ulik organisering
gir ulikt sammenligningsgrunnlag. Blant annet inngår tjenestene vann, avløp og renovasjon i Harstad
kommunes regnskaper for 2015, men for Narvik inngår disse i konserntall. Tallene varierer mellom
kommunene fra år til år. I 2013 var Narvik kommune i snitt den kommunen med lavest
administrasjonskostnad pr innbygger, mens vi for 2014 er den kommunen med størst økning. Økningen er
større for konsernet Narvik kommune inkl. foretak, interkommunalt samarbeid/selskaper. Harstad
kommune har hatt en positiv utvikling for administrasjonskostnadene etter kommunesammenslåing, som
kan tyde på økt stordriftsfordel.
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Driftsutgiftene til funksjon 120 er for høye i 2015, og dette kommer av at det er en del større poster som
er feilført på denne funksjonen. Disse postene vil bli korrigert innen fristen for KOSTRA-korreksjoner.
Det forventes at nivået vil ligge i nærheten av 2014-tallene.
2015 ble det iverksatt et prosjekt med formål å redusere kostnadene i administrasjon med 3,5 mill. kr i
henhold til bystyrets vedtak. Det er lagt føringer for omorganisering, kostnadsreduksjoner og økt
digitalisering av arbeidsprosessene. Prosjektet er i sluttfasen og konkrete varige tiltak iverksettes fra
2016.

10 Sektor Grunnskole
Grunnskolene i Narvik har til sammen 2094 elever, inkludert to privatskoler og Narvik voksenopplæring.
Narvik kommune driver ni kommunale grunnskoler, herav tre kombinerte skoler (1. – 10. klasse), to
ungdomsskoler (8. – 10. klasse) og fire barneskoler (1. - 7. klasse). Det er SFO tilknyttet alle kommunale
barne- og kombinerte skoler. Tjenesteområdet grunnskole i Narvik kommune inkluderer også Narvik
voksenopplæring.

Det er to private barneskoler i Narvik kommune, Narvik Montessoriskole (tidligere Fagernes skole) og
Rombak Montessori (tidligere Straumsnes skole). Disse skolene startet opp i august 2013. De private
skolene er ikke en del av tjenesteområdet grunnskole, men er tatt med for å gi et komplett bilde over
undervisningstilbudet i Narvik kommune.
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Alle som er over opplæringspliktig alder (16 år), og som søker og får innvilget grunnskoleopplæring,
mottar undervisning ved Narvik voksenopplæring. Dette gjelder både minoritetsspråklige og
norskspråklige. Minoritetsspråklige barn får undervisning i mottaksklasser på Frydenlund skole og
Parken ungdomsskole. Det er etablert baser for funksjonshemmede barn ved Skistua skole og Framnes
ungdomsskole.

10.1 Narvikskolens visjon, mål og strategier
I Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 er det utarbeidet og vedtatt visjon, mål og strategier for
Narvikskolene. Narvikskolens visjon bygger opp om Narvik kommunes verdier RAUS - NYTENKENDE
og STOLT: Narvikskolen skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt
læringsperspektiv.
Narvikskolens målsetninger:
 I Narvikskolen har elevene et inkluderende læringsmiljø som fremmer gode holdninger og
læring.
 Narvikskolen vektlegges gode læringsresultater ut fra den enkelte elevs forutsetninger.
 Narvikskolen er en lærende organisasjon som prioriterer skoleutvikling og kompetanseutbygging.
For å nå visjonen og målene ble det i Kommunedelplan for oppvekst lagt følgende felles strategier:
 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 basisferdighetene lesing, skriving, regning, IKT og engelsk
 Satsning på entreprenørskap i skolen
 Styrke samarbeidet med næringslivet, forsknings– og kompetansemiljøer
 Legge til rette for skoleutvikling og utvikling av sterke fagmiljøer
 Helsefremmende tiltak ved å øke den fysiske aktiviteten med en time pr. dag.
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10.2 Måloppnåelse
Innen tjenesteområde grunnskole rapporteres det på økonomi, brukere og tjenester og organisasjon.

Økonomi
De offentlige skolene i Narvik kommune leverte i 2015 et positivt avvik, men sektor grunnskole leverte et
marginalt negativt avvik (rødt resultat). Mye av årsaken til det negative totale resultatet skyldes reduserte
inntekter fra IMDI til voksenopplæringen. I tillegg har det vært til dels stor økning i utgifter knyttet til
spesialundervisning både i private skoler og gjesteelever som Narvik kommune har i andre kommuner.
Det er avvik mellom de ulike enhetene når det gjelder å balansere tjenesteproduksjonen mot de
økonomiske rammene som enhetene er tildelt gjennom budsjetter for 2015. Majoriteten av skolene har
hatt underforbruk på lønnsutgifter, mens skolene generelt har overforbruk på driftsutgifter.
Grunnskolesektoren har “grønt resultat” med hensyn til bruk av overtid.
Brukere og tjenester
Det er to hovedkategorier av indikatorer som Narvikskolene måles på 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 skole jobber systematisk med tiltak som
skal fremme trivsel, både gjennom faglige-, sosiale- og kulturelle aktiviteter. Dette må også 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 opplever
mobbing. Det er en marginal negativ endring fra 2014 til 2015, og indikatoren viser “gult resultat” i 2015.
Dette viser at skolenes mest foretrukne strategi i dette arbeidet gir resultater som holder seg over tid. Av
skolenes valgte strategi fremstår Olweusprogrammet som det som er mest brukt, og flere skoler startet i
2015 skolering av alle ansatte i bruk av programmet. Slik sett er det å forvente at kommunens 0-visjon vil
bli nådd. 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.
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Elevresultater
Resultater nasjonale prøver på 5 trinn viser noe svakere skåre i 2015 enn i 2014. Dette kan skyldes
naturlige variasjoner mellom årskullene, mer restriktiv holdning knyttet til å innvilge fritak fra deltakelse
eller at skolene har hatt et for lavt fokus på øvinger på eksempeloppgaver i forkant av prøvene. Det er i
2015 utarbeidet en felles kjøreplan for håndtering av nasjonale prøver for skolene i kommunen.
Resultatene på ungdomstrinnet, 8 trinn, ligger stabilt på 48 poeng. Det framkommer ei resultatforbedring
i regning på 8. trinn som utgjør ett poeng.
Organisasjon
Narvikskolen viser en negativ utvikling på sykefravær når vi sammenlikner tall fra 2014 mot 2015. Det
totale sykefraværet øker, og det er primært langtids sykefravær som øker. Korttidsfraværet viser en svak
økning sammenlignhet med 2014.
Kompetanse
Skoleåret 2015/16 fikk åtte lærere i Narvikskolen plass ved den nasjonale videreutdanningen
«Kompetanse for kvalitet». Staten har differensiert dekningsgraden til vikarbruk etter type utdanning. For
lærere som studerer matematikk eller naturfag dekker staten 75 % av vikarutgiftene, lærer dekker 25 %,
og skoleeier har ingen egenandel. For andre fag dekker staten 60 % av vikarutgiftene, lærer dekker 25 %
og skoleeier dekker 15 %. Staten har videreført stipendordningen som utløser inntil kr 100 000 hvor lærer
selv kan bestemme hvor stor andel som skal benyttes til å dekke inn eventuelle vikarkostnader.
De åtte lærerne som fikk plass tar videreutdanning i fagene regning som grunnleggende ferdighet og
matematikk.
I løpet av 2015 ble Ungdomstrinn i utvikling (UiU), pulje to, avsluttet. I denne puljen var Narvikskolen
representert ved Parken ungdomsskole og Ankenes ungdomstrinn. Formålet med UiU er å få mer
praktiske, varierte og relevante undervisningsopplegg i skolehverdagen. Dette er en satsing med tilbud
om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Det er tre sentrale
virkemidler som legges vekt på i pulje to, skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og
pedagogiske ressurser. De tre gjenværende skolene med ungdomsskoleelever vil bli en del av denne
satsingen i pulje fire som starter opp høsten 2016 (med en varighet på 1,5 år).
Alle barnehager og grunnskoler i Narvik kommune er med i LP programmet. LP står for Læring og
Pedagogisk analyse, og hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode vilkår for sosial og skolefaglig
læring. LP-modellen bygger på forskning om hva som påvirker elevers læring og atferd i skolen.
Narvikskolen har opprettholdt sin satsing på vurdering for læring. Dette er en nasjonal satsing som har
pågått siden 2010, hvor målet for satsingen er å videreutvikle en vurderingskultur og praksis som har
læring som mål

10.3 - Nøkkeltall
Alle indikatorer som er fremstilt i det følgende kapittel er hentet ut fra KOSTRA, og alle 2015-tall er
foreløpige tall. KOSTRA er i all hovedsak delt inn i fire kategorier (prioritet, produktivitet, dekningsgrad
og kvalitet), og vi vil se på indikatorer innen samtlige områder.
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Narvik kommune sin prioritering i prosent av samlede netto driftsutgifter er lavere enn både kommunene
vi sammenlikner oss med, og lavere enn Nordland fylkes gjennomsnitt og Kostragruppe 11. Noe av
forklaringen ligger i at elevgrunnlaget innen ordinær grunnskole og voksenopplæring synker. Samtidig
som det har vært en nedgang i antall elever, og dermed inntektene, har ikke endringen resultert i endring i
driftsutgiftene. Dette forklarer i stor grad økningen i netto driftsutgifter i prosent og kroner for
voksenopplæringen. Samtlige kommuner, Nordland og Kostragruppe 11 øker markant fra 2014 til 2015 i
netto driftsutgifter per innbygger til voksenopplæring.
Nivået på netto driftsutgifter må sees i sammenheng med pedagogtetthet som igjen er direkte påvirket av
skolestrukturen i Narvik.

I forhold til dekningsgrad er det positivt for Narvik kommune å registrer at både andel elever som får
spesialundervisning, og andelen timer spesialundervisning av antallet lærertimer totalt, synker. Det er
likevel verdt å merke seg at andelen elever som mottar spesialundervisning i Narvik ligger under Rana
kommune, Nordland og Kostragruppe 11, men over Harstad og Ringerike kommune. Sett opp mot
andelen timer som går til spesialundervisning er det sterke indikasjoner på at det er relativt få elever som
mottar spesialundervisning, og at de mottar relativt mye spesialundervisning pr elev. Det er også verdt å
poengtere at organiseringen av spesialundervisningen de siste årene har gjennomgått en radikal endring
fra skoleåret 2012/13 til 2015/16.
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Gjennom indikatoren elever pr kommunale skole ser vi at det er nedgang i antallet elever i Narvik
kommune. Om man skal gjøre noe med denne indikatoren er det enten gjennom en befolkningsvekst i
målgruppen, eventuelt gjennom endringer i skolestruktur. Det er bare Rana kommune som har lavere
verdi enn Narvik sett opp mot kommunene vi sammenlikner oss med. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.10. årstrinn ligger jevnt og økende for Narvikskolen de siste årene. Indikatoren er basert på forholdet
mellom elevrimer og lærertimer totalt i skolesektoren. Det er positivt å merke se at Narvik kommune har
fortsatt trenden med gode resultater i grunnskolepoeng sett opp mot kommune, fylket og kostragruppe 11
med 41,2 poeng for 2015.
Andre resultater, kvalitet, reformer og satsingsområder
Flere skoler har i 2015 gjort tildels store investeringer i å skifte ut gammelt datautstyr med nyere brukt
utstyr. I tillegg er det gjort investeringer i å bygge ut trådløse nettverk på skolene.
Kompetanse for mangfold, en nasjonal satsing på å øke skolens samlede kompetanse på utfordringer som
minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen. En grunnskole deltar sammen med flere
barnehager, en privat skole og Narvik Videregående skole, studiested Solhaugen. Narvik kommune tildelt
kr 600 000 til dette tiltaket. Her er det bygd opp nettverk mellom Universitetet Nord, Fylkesmannen og
skoler/barnehager som deltar. Tiltaket sluttføres i 2016.
Narvikskolen jobber systematisk for å forbedre kvaliteten på IKT i opplæringen. I 2015 ble arbeidet med
å få på plass en IKT plan påbegynt, en plan for systematisk bruk av IKT i opplæringen. På 2., 4., 7. og 10.
trinn utvikles læringsmål knyttet opp til rammeverket for digitale ferdigheter. Planverket ferdigstilles i
2016.
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11.- Sektor barnehage
Barnehagene i Narvik har til sammen 910 barn, fordelt på 435 i kommunale og 475 i private barnehager.
Narvik kommune driver ti kommunale barnehager, hvorav 1 er inkludert i Skjomen skole og
oppvekstsenter. Tjenesteområdet barnehage i Narvik kommune inkluderer Spesialpedagogisk team.
Det er femten private barnehager i Narvik kommune hvorav to er familiebarnehager. De private
barnehagene er ikke en del av tjenesteområdet barnehage, men er tatt med for å gi et komplett bilde over
barnehagetilbudet i Narvik kommune.
Enhet

Antall avdelinger

Barnebo barnehage
Bjerkvik barnehage
Emmenes barnehage
Flåklypa barnehage
Måseveien barnehage
Rallarn barnehage
Skarpen barnehage
Skistua barnehage
Skjomen barnehage
Villaveien barnehage

3 avdelinger
1,5 avdelinger
4 avdelinger
4 avdelinger, med avdeling Skogveien
4 avdelinger
4 avdelinger
4 avdelinger
6 avdelinger
1 avdeling
4/2(fra aug) avdelinger

Spesialpedagogisk team gir spesialpedagogisk hjelp til barn etter Opplæringsloven og leder av teamet er
pedagogisk rådgiver for barnehagene i kommunen. Teamet består også av logoped som gir hjelp til barn i
barnehage, grunnskoleelever og voksne etter Lov om folketrygd og Opplæringsloven.
Leder organiserer nettverk for private og kommunale styrere. Spesialpedagogisk team gir veiledning til
og kurs til foresatte/ansatte etter behov. Dette kan være, tegn til tale, veiledning vedrørende
minoritetsspråklige tiltak, kurs i Karlstadmodellen (språklig utvikling), kurs om
språklydsvansker/språkutvikling, kurs med fokus på adferd/samt forebygging av atferdsvansker m.m.

11.1 – Narvikbarnehagenes visjon, mål og strategier
I Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 er det utarbeidet og vedtatt visjon, mål og strategier for
Narvikbarnehagene.
Narvikbarnehagenes visjon:
Narvikbarnehagene skal ha fokus på læring, trivsel, folkehelse og lek gitt under trygge rammer. Alle barn
skal gis muligheter til å delta aktiviteter i barnehagen. Narvikbarnehagene skal gi muligheter for alle barn
til utfolde seg og utvikle gode ferdigheter og grunnleggende kunnskaper.
Kommunen er barnehageeier og barnehagemyndighet. Utvikling av disse rollene vil være et strategisk
satsningsområde i planperioden. Barnehager er en viktig del av utviklingen av Narviksamfunnet. Full
27

barnehagedekning i kommunen som helhet vil være et viktig ledd å sikre utviklingen av
Narviksamfunnet.
Narvikbarnehagenes strategier;
 Full barnehagedekning
 Tilby varierte og trygge barnehager
 Brukerundersøkelser
 Fremme felles utviklingsarbeid tilknyttet kvalitet og kompetanse i barnehagesektoren
 Sikre god integrering av barn og samarbeid med hjemmet
 Utvikle rollen som barnehagemyndighet

11.2 - Måloppnåelse

De kommunale barnehagene leverte i 2015 et positivt avvik. Det har vært fokus på god økonomistyring
og de fleste barnehagene viser til positive avvik. Tilskudd til private barnehager er noe høyere enn
budsjettert, men samlet sett går sektoren i balanse.
Det har vært fokusert på en ferieavvikling som i minst mulig grad gir inntak av vikarer.
Det fokuseres på god økonomistyring med blant annet månedlig kontroll av regnskap mot
budsjett/lønnsutbetaling
God samordning av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstrahjelpsressurser.
Brukere og tjenester
Det har vært fokusert på mobbing i barnehagene. Temaet har vært drøftet på nettverkene og det er brukt
metoder som Steg for Steg for å styrke et godt sosialt samspill. Barnehagene som er med i Pilotprosjektet
Lp for de minste i barnehagene, har fått kursing om mobbing.
Det er fokus på lærende virksomhet, De sju målområdene i rammeplanen er med i årsplanene ,med
stigende progresjon etter barnas utvikling.
Det er fokus på gode overganger til skolene. Barnehagene sikrer dette bl.a. ved bruk av overgangsskjema
som er sendt til skolene.
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For å kunne gi god foreldreveiledning og styrking av god relasjonskompetanse for ansatte har
Spesialpedagogisk team også dette året benyttet 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 er gode tiltak på fysisk aktivitet i enhetene. Det er dannet nettverk for helsefremmende barnehager i
regi av Nordland fylkeskommune sin folkehelsesatsing hvor barnehage og skole er spesielt prioriterte
arenaer. Det er gjennomført ulike tiltak i barnehagene på ernæring og variert sunt kosthold.
Nettverkene for styrere har hatt fokus på innspill fra styrerne. Det har bl.a. vært fokusert på kommunale
tjenester innenfor barnevern, helsestasjon og Fag og forvaltning, skole.
For prosjekt Numicon er opplæringen av to barnehager avsluttet våren 2015, mens 5 nye barnehager
startet opp på høsten 2015. Prosjektet ledes av spesialpedagogisk team og er kommet i gang med støtte av
midler fra LKAB. Spesialpedagogisk team har en ansatt som er en del av veilederkorpset innenfor
Numicon. Numicon er et materiell som gir en visuell struktur i matematikk. Det benytter mange sanser i
barnets tilnærming til matematikk. Flere barnehager og skoler bruker materiellet og har fått
oppstartsveiledning fra veilederne.
Narvik kommune er med i et treårig pilotprosjekt, LP for de minste. LP står for læringsmiljø og analyse
og er et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Stavanger /Rkk/Spesialpedagogisk team og barnehagene.
Det er relasjoner mellom barn og voksne som er i fokus. Det er fire barnehager (to kommunale og to
private) med i prosjektet. Som en del av prosjektet er det gjennomført brukerundersøkelser 2 ganger i
perioden. Disse undersøkelsene har bl.a. gitt resultater i form av god tilbakemelding på utfordringer .De
foreløpige resultatene av siste brukerundersøkelse viser svært gode resultater for barnehagene i Narvik
kommune. Vi antar at noen av årsakene til dette er kompetansen og stabiliteten som vi har i disse
barnehagene. Dette gir igjen muligheter for å styrke innsatsen slik at man kan gi et bedre tilbud til barna
og foresatte.
Barnehager og skoler er nå i gang med Kompetanse for Mangfold. Dette er et prosjekt i samarbeid med
Fylkesmannen/Universitetet NORD /RKK Ofoten og Narvik kommune. Syv enheter bh./skole og vgs.)er
med i prosjektet som skal styrke kompetansen hos ansatte for å gi bedre hjelp til de minoritetspråklige
barna/elevene i enhetene.
Flere barnehager er godt i gang med Udirs ståstedsanalyse. Den kartlegger barnehagens kompetanse
innenfor Rammeplanens ulike fagområder. Det er et mål at alle barnehagene skal gjennomføre denne
analysen.
Med bakgrunn i analysen er det bl annet gitt kurs i språkutvikling av spesialpedagoger til ansatte i en
barnehage for å styrke kompetansen.
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Organisasjon
Narvik kommunes barnehager viser et relativt høyt sykefravær, gjennomsnittlig 13,7 for 2015. Tallene for
2014 var 13.9 % . For 2013 var gjennomsnittet 13,5 %. Likevel er det en liten positiv utvikling med
større nærvær.
Det er en enhet som har hatt 7 prosentpoeng nedgang i sykefraværet. Det har vært fokus på
tilstedeværelse, samtidig som det i flere enheter er jobbet med arbeidsmiljøet.
Personalet motiveres til fysisk aktivitet og det er flere enheter som har jevnlige tiltak med turer og andre
aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk helse. Det er også foretatt tilrettelegging for å oppnå bedre
arbeidstillinger.
Det er fokus på å holde de friske friske og fange opp ansatte som er i ferd med å bli sykmeldte.
Samfunn:
Narviks kommunale barnehager og Spesialpedagogisk team har, i tillegg til egne prosjekter, en lang
historikk i samarbeid med nasjonale og lokale aktører for å øke kvalitet på tilbudet som gis til barna. I
løpet av 2015 er det gjennomført en rekke prosjekter. Noen av samarbeidspartnerne har vært LKAB
akademiet, Ofoten friluftsråd, Matematikksenteret, RKK Ofoten, Statped, Universitetet i Stavanger,
Narvik videregående skole og Oscarsborg servisesenter.
Barnehagene er åpne for samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere på ulike måter. Det tas inn personer
fra Narvik voksenopplæring/Nav/Karrieresenteret til språkpraksis. Barnehagene har studenter fra
Høgskoler og Universitetet i Nordland. Det er også inne elever fra videregående skole og ungdomsskolen.
Det gjennomføres aktiviteter som Åpent Hus og dugnader.
Nytt inntak i tilbudet om fagbrev i barne og ungdomsarbeid gjennom Fagarbeidetløftet er gjennomført.
Det er fokus på internkontroll med ny opplæring i bl.a. avviksmeldinger. Det er foretatt ståstedsanalyse
på Helsefremmede barnehager. Flere barnehager har gjennomført førstehjelps kurs for de ansatte. Som et
ledd i styrking av folkehelsen, har flere barnehager hatt fokus på aktivitet og gode arbeidsstillinger. Det er
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gitt veiledning og tiltak i samarbeid med HR Stamina. Det er også fokus på kosthold både for brukere og
ansatte.

11.3 -Nøkkeltall

Bilde: Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, Gruppert per år
Narvik kommune har høyere netto driftsutgifter per innbygger i alderen 1-5 år, enn
sammenlikningskommunene. Som det kommer frem under prioritering, produktivitet og tilrettelagte
tiltak, har Narvik kommune relativt store utgifter per barn når vi sammenlikner med de andre
kommunene. En forklaring kan være at vi har forholdsvis store utgifter til omfattende spesialpedagogisk
hjelp hos fosterbarn i andre kommuner.
En del av forklaringen kan være at den kommunale logopedtjenesten er lønnsplassert i spes.ped teamet,
men gir også tjenester til skole/voksne. Narvik har en god dekningsgrad sett opp mot
sammenlikningskommunene.
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12. Sektor Kultur
12.1 Måloppnåelse

Økonomi
Sektoren leverte i 2015 et positivt økonomisk resultat.
Brukere og tjenester
Det har vært stor aktivitet i sektoren i 2015. Kulturskolen har oppsving med nye elever. Det er etablert et
samarbeid med kulturskolen i Ballangen og Montesorriskolen om kjøp av pedagogisk tjenester. I tillegg
ble Folkehelseuka gjennomført for første gang med godt samarbeid på tvers av enheter der mange deltok.
I “Den kulturelle skolesekken” har det vært flere gode prosjekt i løpet av året. Mye tid har vært brukt til
planlegging av nytt bibliotek med interiør og teknologi.
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Narvik kulturskole
Narvik kulturskole er en betydelig aktør i Narvik kulturliv der minimum 9500 var tilhørere/publikum på
arrangement der lærere og elever ved kulturskolen medvirket, fordelt på 33 ulike arrangement.
Ca 500 elever fikk undervisning i skoleåret 2015 inkludert kjernetilbudet og samarbeidspartnere som
Narvik Skolekor, Narvik Skolekorps, Ankenes Skolekorps, Bjerkvik Musikkorps og ”Blås/Stryk i
Skolen”.
Utvikle kulturskolen til et ressurssenter i kommunen
Kulturskolen har tradisjonelt hatt tilbud om musikkopplæring, dirigent- og instruktørtjenester og
danseopplæring som sin kjernevirksomhet. I tillegg driver skolen ”Ensemble Oscar” som gir utøvende
musikertjenester til Ofoten-regionen. Kulturskolen skal utvikles i retning av å bli et ressurssenter for
kommunen. Konkret er samvirke med andre skoleslag og virksomheter i kommunen et naturlig startpunkt
for en slik prosess. Kulturskolen har følgelig den siste 5-årsperioden gjennomført samarbeidsprosjekt
med grunnskolen, inneværende skoleår den såkalte kulturskoletimen. Kulturskolen har økt sin
involvering i Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Samarbeidet med «Den Kulturelle Spaserstokken»
ble vitalisert med konseptet «Lærer/elevkonsert». Narvik Kulturskole er til enhver tid delaktig i
interkommunalt samarbeid om stillings- og kompetansebygging. I 2015 har fagområdene
messinginstrument, slagverk og dans blitt styrket på denne måten i samvirke med Ballangen Kommune
og Nordland Fylkeskommune
Prosjekt for levekårsutsatte barn
Narvik kulturskole fikk del i tildeling av prosjektmidler for tiltak til levekårsutsatte barn. I den
forbindelse er det innledet et større samarbeid med Nordland Teater om oppsetning av Astrid Lindgrens
«Brødrene Løvehjerte». Premiere er satt til april 2016 og ved års-skiftet var om lag 40 barn og unge
engasjert i arbeidet med «Brødrene Løvehjerte».
Arbeid med ny rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning»
Det viktigste tiltaket for organisasjonsutvikling i Narvik kulturskole var i 2015 knyttet til kulturskolens
nye rammeplan «Mangfold og fordypning». Denne har vært drøftet i personalmøter og samtlige lærere
deltok på kulturskolerådets konferanse om rammeplan og fagplan i november. Arbeidet med
rammeplanen og tilhørende fagplaner vil strekke seg inn i 2016 der en håper dette resulterer i politisk
behandling av rammeplanen og lokale fagplaner.
Utøvende tjenester
2015 var et aktivt år for «Ensemble Oscar», distriktsmusikerne i Ofoten, og utøvende tjenester der en
medvirket i 18 ulike arrangementer og konserter med minimum 3250 publikum. Nytt av året var at en
startet prosess med studioinnspilling av produksjonen «Englemark» med musikk av Evert Taube. En
håper at dette prosjektet kan være fullfinansiert og ferdig innen 2016.
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Biblioteket
I 2015 var antall besøk i biblioteket 43 993 mens antall utlån var 61 994. I tillegg lånte vi ut 3490 ebøker. Grunnet flytting i 2015 var biblioteket stengt i 7 uker, det forklarer nedgangen i besøk/utlån. Depot
fra «Det flerspråklige biblioteket» har vært stoppet siden stengingen/flyttingen i juni grunnet
plassproblemer. Depotene går inn i fjernlånstallene, derfor er fjernlånstallene lave for 2015. Biblioteket
har mange ulike arrangement som f.eks. forfatterbesøk, foredrag, organiserte klassebesøk, lesestunder
m.m.
Litteraturkonferansen «Ord i spor/Småspor» i VU er viktige formidlingsoppgaver som det brukes mye
ressurser på. Mange arrangement gjennomføres med delvis ekstern finansiering.

Ungdomsklubbene
Sykepleierstudenter har i løpet av 2015 arrangert temakvelder om rus. Dette har blitt et svært populært
tiltak. Det er opprettet samarbeid med politiet som kommer innom når de har patrulje (og kapasitet). En
effekt viser at mobbing og uønsket adferd er noe redusert målt mot klager fra ungdommene på dette. Det
arbeides med innsats mot snusproblematikk, salg og bruk av tobakksvarer, samt forsøpling. Fremover vil
det bli jobbet med arrangementer i VU, markering av Fritidsklubbenes dag, temakvelder for
ungdommene, Dj-kurs (dersom midler), førstehjelpskurs etc. Dette for å øke besøkstallene ved
ungdomsklubbene.
Utfordringen i 2015 har vært stengingen av “Apollo” på grunn av utfordringene på Idrettens Hus. Vi har
valgt å flytte klubbkveldene til Valhall på Ankenes. Dette har resultert i mindre besøk og vi har mistet
mange av de som gikk på juniorklubben.
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Aktivitetssenteret
Aktivitetssenteret har ca 200 brukere pr uke samt ytterligere 50 til 70 ved konserter og tilstelninger. Det
arrangeres flere ulike aktiviteter som dans, trim og spill. Det drives også fall-forebyggende arbeid.

12.3 Nøkkeltall Kultur

Prioritering av kultur- og idrettsformål generelt i Narvik er lavere enn gruppens gjennomsnitt og lavere
enn de fleste sammenligningskommuner. Idrettsbygg/anlegg prioriteres høyt mens andre kulturfelt,
bortsett fra kunstformidling, prioriteres lavere.

13. Helse, Omsorg og Sosial
Tjenesteområdet består av fem sektorer og tolv enheter som dekker Helsetjenester, Barnevern, Psykisk
helse og rus, NAV, UH, Institusjoner, Hjemmetjenester og Felleskjøkken. Tildelingskontoret
(koordinerende enhet) er organisert i sektor Fag og forvaltning. Tjenesteområdet har et budsjett på 550
millioner kr og 677 årsverk.

13.1 – Helse, omsorg og sosial - visjon, mål og strategier
Det pågår en rekke prosjekt på tvers av enheter med mål å forbedre tjenestekvaliteten for ulike
målgrupper. Helse- og omsorgsplanen 2013-2020 er politisk og administrativt grunnlag for utviklingen av
helse- og omsorgstjenestene i Narvik kommune. Planen fokuserer på bestemte områder som strategiene
skal bygge opp under og som konkretiseres i handlingsplaner og økonomiplaner. Områdene er valgt ut på
grunnlag av kommunens utfordringer og nasjonale føringer samt bærekraftig utvikling. I gjeldende plan
fokuseres det på:
 Folkehelsearbeid, forebygging og helsefremming
 Brukermedvirkning
 Organisering og koordinering av tjenester
 Kompetanseutvikling
 Kvalitetsutvikling
 Velferdsteknologi og innovasjon
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Måloppnåelse 2015
Kompetanseutvikling
Kompetansehevingsmidler er sentrale midler for kompetanseheving i helse og omsorgssektorene. Narvik
kommune har siden 2006 mottatt tilskudd som har gitt støtte til flere årsverk med relevant fagutdanning,
økt det formelle utdanningsnivået og bidratt til større faglig bredde i tjenestene. Narvik kommune mottok
450 000 kroner i 2015. Midlene dekker en del av kommunens kostnader. Gjennom kommunes eget
prosjekt «fagarbeiderløftet» er det flere ansatte som deltar og er under fagutdanning.
Effektive tjenester (Organisering og koordinering av tjenester)
Kommunen har i 2015 jobbet med utbedrings- og forbedringsarbeid rundt prosessene og nivået på
vedtaksbaserte tjenester i helse- og omsorgssektoren.
Det har vært to hovedmålsettinger med arbeidet:
 Gjennomgang av rutiner, samhandling og oppfølging av vedtak.
 Definering av tjenestenivået:
·
hvilket nivå skal Narvik kommune ligge på?
·
definere standarder der det er mulig.
Omsorgstrappen brukes som et hjelpemiddel under tildeling av tjenester for å gi både en helsemessig og
økonomisk forståelse og oversikt over tjenestene som leveres og som vurderes. Det fokuseres på å bygge
en dypere forståelse av hvordan tjenesteutførelsen er organisert og synliggjøre ansvar og kostnader. Det
forventes at flere forbedringstiltak utarbeides både rundt utførelsen og organiseringen av utførelsen av
vedtaksbaserte tjenester i løpet av 2016.
Samordning av forebyggende tjenester og bedre utnyttelse av frivillig innsats
Struktur, synergieffekter og tilpasning til den økonomiske situasjonen
I Narvik kommune er primær- og sekundærforebyggende innsats (dvs ikke-vedtaksbaserte tjenester)
fordelt i mange ulike enheter. Kommune har til sammen ca 20 årsverk som arbeider med et
primær/sekundærforebyggende fokus innen området helse og tilgrensende områder. Tilfanget av stillinger
de siste årene til forebyggende tjenester har vært folkehelsekoordinator, lærings- og mestringssenter,
Frisklivsentral, oppvekstkoordinator, helsesøsterstilling skolehelsetjenesten, flyktninghelsesøster,
miljøterapeut ressursteam, miljørettet helsevern og aktivitetssenteret for eldre. På grunn av den
økonomiske situasjonen ble det vurdert som nødvendig å redusere omfang av, alternativ bedre effekten av
de forebyggende tjenestene og gjerne i større samarbeid med frivillig sektor. Dette er gjennomført i 2015
og får full økonomisk effekt fra 2016.

Velferdsteknologi
Kommunen har etablert et tverrfaglig fagteam for Velferdsteknologi som skal sikre framdrift i dette
arbeidet. Utbygging av Furugården bo- og dagsenter har stått sentralt i 2015
UH - Furugården
Furugården er kommunens dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Nye behov har gjort det nødvendig
med bedre tilrettelegging både for brukerne og for kommunen som tjenesteyter. Det er i løpet av 2015
etablert 13 boenheter samt et dagsentertilbud for inntil 37 brukere. Narvik boligstiftelse har vært
ansvarlig for byggeprosjektets fremgang. Det er beregnet at bygget er innflytningsklart våren 2016. Ulike
arbeidsgrupper har jobbet med dette prosjektet og medvirkningen fra ansatte og pårørende har vært bred.
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De har sammen med ergoterapeut og boligpersonale kvalitetssikret at leilighetene passer til de som skal
bo der. Byggforvaltning i kommunen og boligstiftelsen har satt i gang samarbeid om hvordan teknisk
drift skal løses etter ferdigstillelsen. For de teknologiske løsninger har IKT-enheten kvalitetssikret at
utstyr både mht velfersteknologi og ansattes databehov er ivaretatt. Boligene vil bli tilrettelagt med gode
løsninger og skal bidrar til kvalitetsmessig gode tjenester. Utearealet blir også bedre tilrettelagt for
dagsenter og beboere. Å samle brukere med samme type behov hever kvaliteten på tjenesten, gjør driften
mer effektiv og mindre sårbar. Det er også en fordel at den faglige kompetansen samles.

14. Sektor Institusjoner
Sektoren består av Ellas Minne, Furumoen sykehjem, Ankenes Bo- og servicesenter (ABS) og
Felleskjøkken Furumoen. ABS drives delvis som institusjon og delvis som bofellesskap.

14.1 Måloppnåelse Institusjon

Økonomi
Sektoren kan vise til mindreforbruk i 2015 på 4,3 mill kr. Dette forklares for en stor del med langvarige
vakanser, spesielt på ABS. Vakanser over lang tid gir stor belastning på ansatte men problemet er nå løst
og det forventes at fremtidig drift balanserer bedre. Terskelen for inntak av vikarer har også ligget noe
høyere i 2015 og det har vært noe mindre utgifter til ressurskrevende brukere.

Brukere og tjenester
ABS (institusjon) har i 2015 drevet med et mindre overbelegg (en plass). Enheten har fokus på
hverdagsrehabilitering og tenker at alt beboerne klarer å gjøre selv er rehabiliterende aktivitet. Generelt er
det fokus på aktivitet sammen med beboerne. F.eks. julebakst, julen synges inn, juletrefest mm. Både
beboere og ansatte verdsetter dette høyt. I 2016 vil en se nærmere på endringer av middagsserveringen.
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Brukermedvirkningen ivaretas gjennom samtaler med beboerne. ABS praktiserer individuelle
samarbeidsavtaler og langtidspasienter på Furumoen har fått tilbud om samarbeidsavtale.
Det har ikke vært klagesaker til Fylkesmannen i 2015 bortsett fra to tilfeller angående
vederlagsberegning.

Organisasjon
Institusjonene har inneværende år hatt høyt sykefravær. Det jobbes aktivt med dette. Erfaringen er at
holdningsskapende arbeide over tid er nødvendig. Arbeidet er krevende og fordrer god samhandling med
legetjenesten for å gi resultater. Ca 1/3 av langtidsfraværet er graderte sykemeldinger. Arbeidsgiver har
tilrettelagt for at arbeidstaker kan være i delvis jobb.
Flere ansatte har deltatt på fagarbeiderløftet. Stadig flere får opplæring som gir større faglig fleksibilitet
og mindre sårbarhet. Ansatte som ønsker høyere stillingsbrøk og som kvalifiserer til dette er justert opp.
Det drives kontinuerlig opplæring av ansatte i fagsystemene Profil og Iplos for å ivareta journalforskiften.
Fokus på faglig fleksibilitet og kompetanseheving vil fortsatt være prioriterte oppgaver.
Høsten 2015 startet Furumoen opp med et omstillingsprosjekt som skal gjøre sykehjemmet mer robust og
klar for de utfordringer sektoren står overfor i tiden fremover. I dette ligger det nye rutiner, ny
arbeidstidsordning og innarbeiding av heltidskultur. Økt trivsel og nærvær et også mål i dette arbeidet.
Prosjektet har en varighet på 2 år.

14.2 Nøkkeltall institusjoner
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I tabellen fremkommer forholdet mellom institusjon og hjemmetjenester, samt totale ressurser prioritert
til disse to tjenestene. Narvik kommune prioriterer tjenestene høyt sammenlignet med øvrige kommuner.
(Det vises her også til omtale av KOSTRA tall for hjemmetjenesten). Kommune plasserer seg
gjennomsnittlig m.h.t. andel beboere under 67 år men ligger i det øvre sjikt for beboere over 80 år.
Tabellen viser at brutto driftsutgifter pr plass ligger på 1 160 000 kr som er ca 14% høyere enn
gjennomsnittet i gruppen. Narvik har en høy andel beboere over 80 år som kan være en forklaring på at
kostnadsnivået øker med stigende alder. Beleggsandelen er godt utnyttet sammenlignet med øvrige
kommuner.

15. Sektor Hjemmetjenesten
Sektoren består av enhet Hjemmetjenesten (herunder hjemmesykepleie, hjemmehjelp og REO), Solborg,
bofellesskap ABS og OBS samt Funksjonshemmede.
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15.1 Måloppnåelse

Økonomi
Sektoren leverte i 2015 et marginalt positivt avvik mot regulert budsjett. Avvikene mellom enhetene i
sektoren varierer. 3 av enhetene har merforbruk og en enhet har et relativt stort mindreforbruk. Sektoren
opplever et økende langtids sykefravær fra 2014 til 2015.
Enhet Hjemmetjenesten har for årsavslutningen ingen nye utfordringer utover at det har vært brukt endel
ekstra bemanning på REO i forbindelse med dobbeltrom og økt antall pasienter. Dette er likevel
rimeligere for kommunen enn alternativet, da det er store kostnader knyttet til regninger for
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.
Brukere og tjenester
Det pågår flere prosjekt for omorganisering og forbedring av tjenesteproduksjonen, både som følge av
reorganisering med turnusendringer samt vedtaksprosjektet.
OBS og ABS er et kombinert bofellesskap / sykehjem. I bofellesskap leier beboerne hybel og får hjelp
etter vedtak mens i sykehjem blir de tildelt plass. Målet er at alle skal få individuell og tilpasset god
omsorg og pleie. Alle beboere har fått tilbud om samarbeidsavtaler. Det er stort fokus på
hverdagsrehabilitering, og at alt beboerne klarer å gjøre selv er aktivitet. Det har ikke vært klagesaker til
Fylkesmannen i 2015.
Barneavlastningen drives med en turnus mens personalet har arbeidssted i tre forskjellige enheter. Dette
gir god kompetanse og ressursutnyttelse som kommer brukerne tilgode. Arbeidsplan og turnus er
tilrettelagt etter brukernes behov.
Det er fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse. Flere brukere har fått sine tjenester overført til
private og nye brukere har valgt dette fra oppstart av tjenesten.
Koordinator for støttekontaktordningen (fritidskontakt) har sammen med tildelingskontoret evaluert de
fleste vedtak i 2015. Det har vært fokus på færre timer, men mer kvalitet og rett tjeneste
(brukermedvirkning). For å kvalitetssikre tjenesten er det utarbeidet rutiner for evaluering, og koordinator
for Fritid med bistand gir veiledning til både bruker og støttekontakt. Det er etablert flere gruppetilbud i
løpet av 2015.
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Satsingsområde: Brukermedvirkning/hjelp til selvhjelp/mestring.
Yngre personer har ulikt behov for bistand og utviklingsmuligheter. Brukerne kartlegges og det lages mål
og tiltaksplaner som evalueres to ganger pr år, ut fra den enkeltes behov, forutsetninger og interesser.
Dette er brukere som vil ha behov for tjenester i hele livsløpet og det legges vekt på å ruste dem best
mulig mot høyest mulig mestring og selvverd. Det legges vekt på å tilrettelegge for mestring i oppgaver
den enkelte har forutsetninger for og avlaste i oppgaver som gjør livet vanskelig.
Enhet FABU har gjort organisatoriske endringer som er implementert i løpet av 2015. Villaveien 62 og
Minkveien 6 er slått sammen. Avlastningsboligene i Villaveien og Skistua er slått sammen. For hver av
de to tjenestene er det en leder, felles turnus tilpasset brukernes behov, og personalet jobber på tvers av
boligene.
Prosjektet Effektiv bruk og rullering av korttidsplasser har hatt fokus i 2015. Ny organisering av enhet
hjemmetjeneste er fastsatt i samarbeid med tillitsvalgte i løpet av 2015. Arbeidstøy er innført etter en lang
innkjøringsperiode. Det har i 2015 vært arbeidet med elektroniske kjørebøker og flåtestyring av bilparken
og tjenesten for praktisk bistand blitt omorganisert. Målene med dette var å skape en tjeneste som er mer
forutsigbar, har høyere kvalitet, er mindre sårbar og mer effektiv. Implementering av endringer av større
turnus i hjemmesykepleien vil skje våren 2016. Enheten har fortsatt salg av KAD-plasser (kommunal
akutt døgnfunksjon) til omkringliggende kommuner, og utvider samarbeidet til å gjelde flere kommuner i
2015 og 2016.
Organisasjon
Sykefraværet har vært økende i sektoren fra 2014 til 2015. Det er langtidssykefraværet som øker.
Sektoren har startet arbeidet med heltidskultur og vil i samme omgang se på rutiner, måltider og
arbeidstidsordninger. Det er fokus på styrket kompetanse. Personal er overført fra andre enheter for å øke
bredden av kompetanse og flere har tatt videreutdanning. Økt stillingsstørrelser har gjort det lettere å
rekruttert fagpersonale i stillinger. Flere brukere med vedtak på BPA har overført sine ordninger til
private ordninger (fritt brukervalg), men ansatte har opprettholdt sin stilling i Narvik kommune.
Utfordringen er å finne ny jobb som disse er kvalifisert til da det ikke stilles krav om kompetanse som
BPA, dvs at de ikke har fagutdanning.

15.2 - Nøkkeltall
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«Hjemmetjeneste» i kostra-sammenheng (F254) omfatter mer enn de enheter som inngår i sektor
hjemmetjeneste. Kostra definerer F254 som «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende». De fleste
enheter innen tjenesteområdet har et element av hjemmetjenester i seg. Hjemmetjenesten i Narvik
kommune omfatter hjemmetjenestedelen av Ellas Minne, ABS (bofellesskap) og OBS (bofellesskap),
Funksjonshemmede, Solborg, den tradisjonelle Hjemmesykepleien, UH-tjenesten, store deler av Helse og
Rus & Psykiatri.
Tilbudet til hjemmeboende er meget omfattende og tabellen viser at kommunen i 2015 brukte over 52%
av netto driftsutgifter (PLO) til hjemmebaserte tjenester. Dette er på linje med gjennomsnittet av
sammenligningskommuner. Også aldersfordelingen av tjenestemottakerne ligger på linje med de andre.
Det er heller ikke store forskjeller m.h.t. mottakere med omfattende bistandsbehov, men Narvik
kommune har her en nedgang i andelen hjemmeboende med høy timeinnsats.
Driftsutgifter pr mottaker ligger betydelig over tilsvarende hos dem man sammenligner seg med, men her
er en nedgang fra 2014 til 2015. Narvik kommune bruke i snitt 24 000 kr mindre pr mottaker av
hjemmetjenester i 2015, men fortsatt over 30 000 kr mer enn kostragruppe 11. Det har tidligere vært
fremhevet at boligstrukturen for UH er urasjonell og krever uforholdsmessig høy bemanning. Denne
situasjonen gjelder fortsatt. Høyt sykefravær og medfølgende pensjonskostnader nevnes også som en
forklaring. Hjemmetjenesten opplevde et økende sykefravær i 2015, til tross for dette er altså kostnadene
pr mottaker lavere. Narvik kommune har mange ressurskrevende brukere, og rapporterer i forbindelse
med refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere kostnader som er over snittet for landet. Det
drives et kontinuerlig arbeid for å etablere tjenestenivået i Narvik kommune effektivt med fokus på
forbedret kvalitet på tjenester som leveres.
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16. - Sektor UH
Enheten gir hjemmebaserte tjenester etter vedtak til voksne innbyggere med psykisk utviklingshemming.
I tillegg driver enheten et aktivitetssenter for samme målgruppe, som for tiden er lokalisert på ABS, men
skal flytte tilbake til Furugården i løpet av våren 2016.

16.1 Måloppnåelse

Økonomi
Sektor UH hadde et mindreforbruk på 2,1 mill i 2015. 0,7 mill av dette er pensjonskostnader som ble
lavere enn budsjettert. 0,4 mill er ubrukte driftsmidler på dagsenteret, som skyldes redusert drift på det
midlertidige dagsenteret. Det har vært arbeidet mye med riktig bruk av ressurser i mellom boliger for mer
effektiv drift. Man ser en markant nedgang i bruk av bl.a. overtid. Det er brukt 0,6 mill mindre på overtid
i 2015 i forhold til 2014, og 1 mill mindre i forhold til 2013. Samme trend i samme størrelsesorden kan
man se på bruk av ekstrahjelp. Dette vitner om en betydelig bedring i ressursbruk og økonomistyring
innenfor sektoren.
I 2015 har enheten hatt flere konstituerte enhetsledere før det ble gjort fast ansettelse i okt. 15. Enheten
har fokus på overtidsbruk, innleie og kostnadsbesparende løsninger.

Brukere og tjenester
Fokus i årets siste 4 mnd har vært å styre mot budsjett, planlegge åpning av nye Furugården med 13 nye
boliger, samt et nyoppusset dagsenter i 2016. Opprinnelig åpning av disse enhetene i april 2016 er blitt
utsatt til månedsskiftet mai/juni 2016.
Prosjektet fra 2014 med økt fokus på å dreie tjenestenes innhold i retning av størst mulig hjelp til
selvhjelp, har vært videreført i 2015. Narvik kommune har en forventning om at tjenestene kan drives
mer hensiktsmessig, hvis de ses i sammenheng og i et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv. Det er
arbeidet for at brukerperspektivet er sikret i alle aspekter og at den enkeltes egne ressurser må brukes
konstruktivt.
Prosjektet ble startet i 2013 og vil løpe videre i neste økonomiplanperiode. Det er arbeidet i 4
arbeidsgrupper: 1)Boliger og velferdsteknologi, 2)Aktivitet, jobb og utdanning, 3)Organisering,
bemanning og arbeidstid og 4)Samhandling med pårørende, frivillige og andre.
43

Arbeidsgruppene fra prosjektets begynnelse har dreid seg over til å bli ganske spesifikt rettet mot nye
Furugården. Ellers jobbes det med heltid, sykefravær, turnus, aktivisering av brukere m.m. Det er i
prosjektperioden identifisert utfordringer og tiltak der målet er å gi positive resultater i form av økt
kvalitet, bedre økonomistyring og mer effektiv drift. Det er identifisert muligheter for å organisere drift
av boligene noe anderledes gjennom tydeligere personalledelse og nye turnusordninger.

Organisasjon
Enheten har godkjent HMS-handlingsplan, to av tjenestestedene er innlemmet i "HMS- Neste steg" som
er et samarbeid mellom HR, NAV og BHT og enhetene. Sykefraværet i sektoren er høyt. Både langtidsog korttids sykefraværet er uendret fra 2014 til 2015. For å øke kompetansenivået i enheten har en del
ansatte begynt på ulike utdanningsløp innen pleie- og omsorg.

17. Sektor Helsetjenester og miljø
Sektoren består av enhet Barn, unge og familie (barnevern, helsestasjon, ressursteam), Helsetjenester
(legetjeneste, fysio- og ergoterapitjenesten) og enhet Rus og psykiatri.

17.1 - Måloppnåelse

Økonomi
Sektorens økonomiske resultat i 2015 er i samsvar med budsjett.
Brukere og tjenester
Helsetjenester
Fysio- og ergoterapitjenesten har hatt stor pågang på pasienter og ser særlig en økning innen området
barn og rehabilitering voksne. Det er gjennom året ventetid på å få tjenesten ergoterapi. Tjenesten
opplever det som krevende å prioritere mellom viktige målgrupper. Fagteam Hverdagsrehabilitering er
fullført som prosjekt og er nå i ordinær drift. Det samarbeides tett med Hjemmetjenesten og
Tildelingskontoret for utvelgelse av relevante pasienter. Ved legevakten er det gjennomført tilpasninger
for å ta i bruk det nye nødnettet og krav i ny forskrift. Ankenes legesenter har bidratt med legeressurser
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for å dekke opp kommuneoverlegefunksjon. Parallelt er der jobbet godt med å få en mer effektiv drift ved
legesenteret. Frisklivssentralen har gjennomført lavterskeltiltak for innbyggere som ønsker
livsstilsendring som planlagt. Lærings- og mestringssenteret har gjort positive erfaringer med samarbeid
med tjenester og brukerorganisasjoner for gjennomføring av mestringstilbud. Enheten har et lavt
sykefravær.
Enhet Barn, unge og familie
Helsesøstertjenesten
Det har vært utfordrende å drifte en god helsestasjonstjeneste i 2015 men til tross for høyt sykefravær og
IT-tekniske problem er det enhetens oppfatning at den har klart å gi et forsvarlig tilbud til Narviks
befolkning.
Åpen helsestasjon for ungdom har hatt stor økning i antall besøkene i 2015. Det er gjennomført ca 150
flere konsultasjoner i år enn i 2014. Dette, og økt fokus på langtidsvirkende prevensjon, har ført til noe
lengre ventetid.
På område migrasjonshelse har innsatsen særlig vært rettet mot aldersgruppen 0-5 år men p.g.a
sykefravær har en ikke kommet skikkelig i gang med planlegging av tjenesten.
Vaksine/smittevern er i hovedsak delt i tuberkulosearbeid og vaksinasjon av utenlandsreisende samt
influensavaksinering. Smittevernarbeidet er delegert myndighet fra kommuneoverlegen..
Tuberkulosearbeidet omfatter f.eks. BCG på helsefagstudenter, tuberkulosestatus ved nyansettelser i
kommunen, samt oppfølging av flyktninger, gjenforente, arbeidsinnvandrere og studenter ved HIN.
Oppfølging av studenter har tatt lengre tid enn anbefalt i forskrift om tuberkulosearbeid. I forhold til
vaksinasjonsarbeid er ikke målsetningen om å få vaksinert flere innenfor risikogruppene for influensa og
for helsepersonell ansatt i Narvik kommune, nådd. Reisevaksineringen er som forventet. En 80% stilling
knyttet til denne tjenesten.
Innenfor videregående skole har man ikke kommet igang med planlagt prosjekt. Det er i hovedsak
prosjektet ved Solhaugen VGS som ikke har fulgt årshjulet, også datatekniske problemer har bidratt til
forsinkelen.

Barneverntjenesten
I 2015 mottok tjenesten 270 meldinger. Dette er en økning fra 2013 og 2014. 2015 gav videre en økning i
barn under offentlig omsorg og det er i dag 41 barn som er under omsorg. I tillegg har enheten
tilsynsansvar for 38 fosterbarn plassert i kommunen. Flere fosterhjem har sagt opp sitt engasjement for
fosterbarn noe som har medført mye ekstra arbeid og stor belastning for barna. Det har vært utfordrende å
få både fosterhjem og besøkshjem innenfor rimelig tid.
Det var 33 akuttsaker etter ordinær arbeidstid i 2015. Det er anmeldte 55 saker til politiet som omhandler
vold/overgrep i nære relasjoner og 20 rettsbehandlinger. En ser med bekymring at innholdet i sakene
stadig blir alvorligere og inneholder ofte vold i nære relasjoner, psykiatri og rus. Det ble ført tilsyn i 13
hjem med et gjennomsnitt pr hjem på 4 ganger i uken. I 2015 ble det besluttet å ha helårlig
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barnevernvaktordning slik at politi, legevakt og publikum kan kontakte barnevernet også i helg og
høytider.
Enheten har også hatt fokus på kompetanseheving. Fire ansatte har påbegynt videreutdanning i vold i
nære relasjoner, traume og krisebehandling.
Ressursteamet
Ressursteamet har i 2015 fullført opplæring av en PMTO-terapeut og en terapeut for motiverende
intervju. Høst 2015 begynte en ny terapeut på opplæring PMTO-terapi. Videreutdanning av alle ansatte er
krevende men alle kompetanseheving (utenom KAT) benyttes i tjenestens daglige drift.
Krisesenter
Narvik og omegn krisesenter er et lavterskeltilbud til personer som utsettes for vold i nære relasjoner.
Brukerne får bistand til å ordne praktiske ting som nytt bosted, barnepass, økonomi, veiledning,
individuelle samtaler og hjelp til å kontakte offentlige instanser.
Narvik og omegn krisesenter dekker 5 kommuner. Narvik er vertskommune. Ballangen, Evenes, Tysfjord
og Gratangen er samarbeidskommuner. I 2015 har 24 kvinner og 13 barn bodd på senteret i til sammen
514 døgn. 24 kvinner har vært dagbrukere og de var på til sammen 127 dagbesøk.
Krisesenteret har et svært godt samarbeid med hjelpeapparatet i verts- og samarbeidskommunene. Et godt
samarbeid er veldig viktig for å kunne hjelpe voldsutsatte på en god måte. Som et samarbeidstiltak har
Krisesenteret tatt imot besøk av ansatte i hjelpeapparatet i verts- og samarbeidskommunene.

Enhet Rus & Psykiatri
Det har vært en turnover på ca 50 brukere i løpet av året men antall brukere på ca 165 har vært stabil de
siste par årene.
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. Ny kontrakt
med Agenda ble inngått høsten 2015 for fortsatt drift av Plattform1.
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 Høgskolen i Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Narvik
kommune. Prosjektet ledes av enhet Rus og Psykisk helse.
Enheten har ansvar for å lede det psykososiale kriseteamet. I løpet av 2015 er det satt sammen et nytt
team bestående av representanter fra både helsesøstertjenesten i enhet Barn Unge og Familie og
oppfølgingstjenesten i enhet Rus og Psykisk helse. De som er medlemmer i det psykososiale kriseteamet
har eller er i ferd med å sluttføre videreutdanning i krise og traumebehandling ved Høgskolen i Narvik.
I løpet av våren 2016 skal alle ansatte i enheten på høgskolenivå ha fullført studier innenfor psykisk
helse. Fra tidligere har de aller fleste fagskoleutdannede fullført videreutdanning ved fagskolen innen rus
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og psykisk helse. Denne kompetanseutviklingen er i tråd med enhetens kompetanseplan hvor alle skulle
fullføre videreutdanning innen 2016. Det har vært gitt tilskudd under videreutdanningen via
kompetansehevende tilskudd fra Fylkesmannen.
Vi ser at det er flere unge mennesker med omfattende hjelpebehov som etterspør hjelp innen rus og
psykisk helse. Den største utfordringen overfor denne brukergruppen i dag er at vi mangler relevante
aktivitetstiltak. Mange kommer til lavterskeltiltaket “Værket Værested”. Her får de tilbud om både sosial
kontakt, et måltid mat, men også muligheten til å få vasket klær og personlig hygiene. Det er flere år
siden noen sist etterspurte muligheten til å få vasket klær og hjelp til renhold. Årsaken til at dette tilbudet
etterspørres er at personer mangler tilfredsstillende bolig. Boligbehovet for denne brukergruppen har også
endret seg, noe som det jobbes med gjennom samarbeidsavtale med Narvik kommune og Narvik
Boligstiftelse.

Organisasjon
Flere ansatte har gått fra 100 % fast stilling til deltidsstillinger i størrelse fra 45 % - 100 %. Tre ansatte
har innvilget ett års ulønnet permisjon fra sin stilling etter å ha vært 100% sykemeldt over ett år. Det høye
sykefraværet har bidratt til store utfordringer for drift av de lovepålagte arbeidsoppgavene. Det har vært
lagt til rette for at ansatte kan ta ut halve fraværsdager i en eller to uker, slik at de er delvis på arbeid.
Dette tiltaket er iverksatt for å unngå korte sykemeldingsperioder.
Arbeidsmiljøet har vært i fokus og det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i samarbeid med
Bedriftshelsetjenesten. Denne følges opp i 2016.

17.2 Nøkkeltall helsetjenester og miljø

I tallene inngår helsestasjon, legetjenester samt fysio- og ergoterapitjenesten. Tabellen viser at kommune
ligger under gjennomsnittet i kostnader pr innbygger for helsetjenester totalt samt for de ulike
delindikatorene bortsett fra forebyggende tjenester hvor vi ligger over gjennomsnittet. Kommunen har
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god dekningsgrad innen lege og fysioterapitjenestene. Det vises for øvrig til beskrivelse for hvert
delområde over vedrørende måloppnåelse på forebygging.

18. - Sektor Sosial og flyktning
18.1Måloppnåelse

Økonomi
Enheten oppnådde ikke balanse mellom budsjett og regnskap i 2015. Merforbruket ble på 2 mill kr og en
hadde håpet at iverksatte tiltak skulle gi større effekt i årets siste måneder. Forventningene ble ikke
innfridd. Merforbruket er knyttet til to forhold.
Som følge av bosetting av mange enslig voksne flyktninger tidlig i 2015 ble utgiftene til
introduksjonsstønad langt høyere enn antatt i vedtatt budsjettet 2015. Dette var vanskelig å forutse da
kommunen selv ikke avgjør hvem som bosettes. Enslige voksne genererer full introduksjonsstønad, men
erfaringen er at denne ytelsen ikke dekker faktiske kostnader til livs- og boutgifter. Supplerende stønad er
derfor nødvendig. Det totale avvik på introduksjonsstønaden er vel 2,2 millioner i 2015. Dette ble delvis
kompensert av etterbetalinger fra IMDI for tidligere bosettinger og delvis ivaretatt i saldering 2 for 2015.
Den andre årsaken til avviket finner en på feltet økonomisk sosialhjelp. Det er også en faktor at, til tross
for overganger til ulike aktivitetsrettede tiltak, arbeidsforhold m.v., blir det stadig flere mottakere av
sosiale tjenester.
NAV har jobbet godt med avklaring til tiltak og øvrige stønadsordninger og også bistått flere i
aldersgruppen 25-49 for å unngå økt antall brukere. Det er iverksatt både jobbklubber, aktiv ungdomskurs
og øvrige kvalifiseringstiltak herunder arbeidspraksis. Aktivitetsplikten er vedtatt, men ikke iverksatt (av
regjering) pr. dato. Vi ser at dette er tiltak med gunstige effekter men det vil kreve ressurser og ikke minst
flere arbeids- og utprøvingsarenaer. Vi registrerer også at konkrete enkelttiltak opp mot hjemmeboende
unge, tannbehandling, midlertidige boliger og etableringskostnader har gitt økt innsparing i 2015
sammenlignet med tidligere år.
Brukere og tjenester
Enheten oppnådde bosettingstallet på 30 i 2015. 28 av bosettingene var foretatt 1. halvår. Dette grunnet
den konkrete forespørselen men også grunnet boligtilgang og selvbosettinger. Det er bosatt 14 enslige
voksne, 8 barn og 10 øvrig voksne. Grunnet den store andelen voksne, med rettigheter til
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introduksjonsprogram, har det tilkommet større kostnader enn forutsatt knyttet til etablering og
introduksjonsstønad for denne gruppen. Gitt bosettingstidspunktet var de fleste startet i introprogrammet
innen 3 måneder.
Enheten har et målkrav om at 70% av alle arbeidssøkere skal følges opp hver 3. måned. Vi oppnådde ett
snitt på 67% for 2015, noe som innebærer oppfølging av vel 900 personer innen 3 måneders sykluser.
Hva gjelder målgruppene ungdom, fremmedspråklige og langtidsledige er resultatet for oppfølging nær
90%.
Pr. desember 2015 var det 107 helt ledige i aldersgruppen 16-29 år. Dette er tilsvarende 2014, men det er
en dreining med redusert ledigheten i aldersgruppen 25-49 år. Aldersgruppen 16-24 år har økt med 10
sammenlignet med 2014.
Gjennom 2015 har også bedriftsnedleggelser, effektiviseringer og permitteringer bidratt til vi har hatt ett
stort fokus på tiltak som har hindret ytterligere vekst i brukerporteføljen.
Enheten har oppnådd gode resultater på overgang til arbeide for våre målgrupper. Kravet var en overgang
til jobb på 56%, vårt årsresultat ble 58%. Det betyr at over 500 personer som i løpet av 2015 gikk ut av
statistikken for “Helt ledige” fikk overgang til ordinært arbeide helt eller delvis. Det er et meget bra
resultat!
Organisasjon
NAV Narvik har gjennom hele 2015 jobbet med tiltak knyttet til å øke arbeidsnærværet ved kontoret.
Systematisk HMS-arbeide i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og ansatte har gitt gode resultater.
Vi har høsten 2015 gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse som viser en fin fremgang fra tidligere år.
Samfunn
Nav Narvik har gjennom 2015 hatt flere positive omtaler i mediene. Jobbmessen som ble arrangert i april
2015 ble en suksess med over 500 besøkende og det ble formidlet flere konkrete jobber som resultat av
dette. Satsingen på forebygging og bekjempelse av barnefattigdom samt den store fagkonferansen avholdt
i november 2015 har også satt dagsorden for et svært viktig satsingsområde i årene fremover. At NAV
også oppleves av virksomhetene å være dyktig ift. omstilling og nedbemanning, er for oss ett signal om at
kontoret leverer kvalitet på viktige samfunnsområder.
Andre resultater
Gjennom 2015 har enheten jobbet med mange ulike prosjekter / tiltak som på kort og lang sikt bedrer
tilbud og tjenester for innbyggere i kommunen. Gjeldsrådgivningstjenesten som nå skjer interkommunalt
har bidratt til at det pr. dato kun er 8 uker (mot nær 2 år) ventetid på tyngre gjeldsrådgivning. Dette bidrar
til at flere står i jobb, får bedret jobbhelse og blir i stand til å håndtere egen økonomi.
Vi har jobbet med barnefattigdomsprosjekt som har medført at temaet er satt på dagsorden og en konkret
handlingsplan mot barnefattigdom er under ferdigstillelse.
Det er ansatt en egen boligveileder/koordinator som i samhandling med øvrige enheter skal bidra til
bedret oppfølging på dette området.
NAV har gjennom 2015 jobbet mye med markedsrelatert arbeid, om enn i mindre omfang enn ønsket.
Historiens første jobbmesse ble avholdt i april 2015 og ble en stor suksess for arbeidssøkere og bedrifter.
Hver dag jobbes det med etablering av arbeidsutprøvingsarenaer men arbeidet er møysommelig.
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18.2 - Nøkkeltall sosial og flyktning

Kostra-tallene viser at driftsutgiftene for sosialtjenesten ligger på nivå med gjennomsnittet i gruppen. For
aldersgruppen 20-66 år er utgiftene noe høyere enn gruppen men lavere enn sammenligningskommunene.
For råd og veiledning til denne gruppen vill det kanskje vært ønskelig med et noe høyere nivå.
Driftsutgiftene pr mottaker er lavere en for de andre, på den annen side er utgiftene til økonomisk
sosialhjelp høyere enn gjennomsnittet.

19. - Sektor Areal og samfunnsutvikling
19. 1 Måloppnåelse
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Økonomi
Brukere og tjenester
Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel har vært
under utarbeidelse i 2014, og kommuneplanen ble vedtatt våren 2015. I henhold til vedtatte planstrategi
skulle det utarbeides en kommunedelplan for Øyjord. Bystyret valgte i 2014 å endre prioriteringen i
planstrategien slik at det ble vedtatt oppstart av kommuneplanens arealdel. Oppstart ble meldt i oktober
2014. Deler av kommunedelplanen for Bjerkvik som har vært underlagt innsigelse har også vært under
utarbeidelse i 2014, og planområdet som tidligere var under med innsigelse ble vedtatt våren 2015. I
tillegg er kommunedelplan for klima, miljø og energi vedtatt høsten 2015, samt at kommunedelplan for
kollektivtrafikk er under utarbeidelse. Den sist nevnte i samarbeid med Nordland fylkeskommune og
statens vegvesen.
I 2015 har enhets areal og samfunnsutvikling fattet 300 vedtak på delegert myndighet i bygge-, dele-,
utslipps- og seksjoneringssaker. I disse sakene har 99,00 % fått innvilget sin søknad. Avsøknadene var
det 62 % søknadene ikke komplett ved innlevering.

Antall saksbehandlingsdager

Tallene viser at enheten er innenfor lovkravet om saksbehandlingstid. Tabellen viser at enheten over tid
har jobbet systematisk og godt med å få ned restanser og saksbehandlingstid på søknader.
Det ble i 2014 vedtatt 5 detaljreguleringsplaner, samt en områdeplan. Til disse ble det fremmet innsigelse
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til to detaljreguleringsplaner og en områdeplan. Enheten hadde 32 planer under behandling i løpet av året.
Enheten har hatt et sterkt fokus på miljø og forurensningssaker, dette har medført at man har behandlet
flere forsøplingssaker, samt hatt fokus på klimautslipp. Enheten har hatt et fokus på å få
restanselister ned, samt fokus på utarbeidelse av rutiner og saksprosesser innenfor alle tjenesteområdene.
Det har vært jobbet mye med å bedre utnyttelse av fagkompetanse på tvers av tjenestene og lykkes godt
med. Det har også vært fokus på forenklinger og informasjon ut til publikum, blant annet via informasjon
på kommunens hjemmeside, samt ny innsynsløsning for webkart som er godt egnet for mobil og nettbrett.
Man har også deltatt på ulike prosjekter, det kan blant annet nevnes:
Adresseprosjekt, fra matrikkeladresse til vegadresse på alle hytter
 Etablert nye kart over alle tettsteder i Narvik kommune 2012 - 2014
 Narvik kommunen sammen med samarbeidspartnere har deltatt i prosjekt datagrunnlag til
skredkartlegging
 Implemententert 3D kart
 Vært vertskap for jubilumskonferansen for planloven 50 år. Avholdt i regi av KS og kommunalt
forum for planleggere.
Flere av enhetens ansatte har deltatt i regionale og nasjonale faglige utvalg
 Referansegruppe for fylkesmannen i Nordland i forbindelse med regjerings forsøksordning med
innsigelser som en av tre kommuner i fylket
 KS Eiendomsskatteforum, nasjonalt fagråd
 Deltar som en av fire kommuner i Nordland, i Nordland digitalt arbeidsutvalg. Herfra planlegges
og styres geodataetablering og –
 samarbeid med statlige og regionale aktører. I 2014 hadde arbeidsutvalget møte med nasjonalt
forum for Norge Digitalt.

19.2 - Nøkkeltall
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Tabellen viser at Narvik kommune ligger noe høyere i netto driftsutgifter pr innbygger for sektoren, men
det er blitt betydelig bedre i 2015. Saksbehandlingsgebyrene ligger i snitt lavere enn
sammenligningskommunene. For saksbehandlingstid ligger Narvik kommune på nivå med øvrige
kommuner.

20. - Sektor Veg og park
20. 1 - Måloppnåelse

Økonomi
Året avsluttes med mindreforbruk på 0,7 mill kr. Budsjettet i 2015, som for tidligere år, har ikke vært
tilpasset reelle behov. Sommervedlikeholdet ligger betydelig under det nivå som kreves for å stoppe
forfall av vegnettet. Virksomheten retter seg derfor hovedsakelig mot sikkerhetsdrift, akutt-reparasjoner,
forebyggende tiltak og miljøtiltak. Dette er tiltak som hindrer økte kostnader av vinterdriften. Til tross
for begrensede ressurser er det gjennomført innsparinger på akutt drift og utstyr. Sektoren har håndtert
uforutsette økonomiske forhold på driftsmidlene innenfor tildelte ramme. Innsparing på akutt drift noe
som ikke anbefales over lengre tid.
Månedene oktober, november og desember ga, pga værsituasjon, betydelig mindre utgifter enn
"normalen". Vakant driftslederstilling har vært ubesatt siste halvår i påvente av ansettelse.
Enhetens store bidrag til Arctic Race of Norway ble gjennomført uten reduksjon i planlagt drift, da
selskapet ble fakturert for utgifter.

Måleindikator Ø3.1 gir ikke korrekt konklusjon av resultat for Vei og park. Drift av vegnettet er basert på
ordinær arbeidstid og vaktordninger vinterstid med utkalling av mannskaper på ettermiddag, kveld, natt
og helg, og da med bruk av overtid. Dette er den totalt sett økonomisk gunstigste modell. Ved
normalvinter ligger resultat på 10% av ordinær lønn, men fortsatt meget væravhengig.
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Brukere og tjenester
Antall kommunale veger som er dårlig/svært dårlig, økte fra 45% til 50% av vegnettet siste år. Siste års
rapporter tilsa en stipulert økning til 47%. Resultatet viser at forfallet nå er i en hurtig akselererende fase.
Etterslepet øker med omlag 4 mill kr årlig.








Driftsrutiner, prosesskoder og ROS-analyse for driftsoppgaver oppdateres jevnlig for å sørge
for et vegnett som fungerer tilfredsstillende under varierende klimaforhold.
Det er økt fokus på flom, skred, overvann i både planarbeid, forvaltning og drift. Kostnader
for slike oppgaver er økende, jfr klimaendringene.
Det er stort fokus på myke trafikanter. Dette gjenspeiles i månedlige driftsmøter internt og
eksternt samt ved alle arbeidsvarslingsplaner og planuttalelser. Det er økende frekvens på
forbyggende, preventiv strøing av ferdselsårene, f.eks. skoleveg, fortau.
Gjennomsnitt siste 10 års politirapporterte ulykker på kommunal veg ble siste år redusert fra
21,3% til 21,2% av alle ulykker i kommunen.
Ingen lekeplassutstyr fra offentlig lekeplasser ble nødvendig å sanere siste år.
Sektoren har stor grad av kjøp av tjenester gjennom anbud og gjennomfører årlig forenklet
benchmarking på egenregi.

Organisasjon
Sektoren har kun stillinger i 100%. Sykefraværet er hovedsaklig å finne blant personell med
langtidsskader samt personer under overgang til uføreordninger med restarbeidsevne.
Medarbeidersamtaler gjennomføres med den enkelte med 2 års intervall.
Opplæringsplan er utsatt og forventes utført 2016 men sektoren/enheten er tilført kompetanse igjennom
hele året på forskjellige arenaer. Ansatte har deltatt på kurs/konferanser både internt og eksternt. Det er
også tilført kompetanse til ansatte igjennom daglig, praktisk arbeid i hele spennet av arbeidsstokken. Fra
ordinær drift ute til plan og forvaltningsarbeid med andre sektorer, foretak og eksterne. Ansatte har
kontinuerlig deltatt i felles arenaer for dette som nettverksmøter, oppstartmøter regulering,
forhåndskonferanser byggesaker, eksterne utbyggere, eksterne samarbeidspartnere osv.
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Elektronisk timeregistreringer er videreutviklet og driftsoppgaver er både forenklet og forbedret.
Grunnarbeid for publisering på nett av planlagt vinterstandard m/kart er utført, men publisering er
forskjøvet til 2016.
Samfunn
Narvik kommune har gjennom vedtatt temaplan for trafikksikkerhet implementert Trygg Trafikk og
Nordland fylkeskommunes begrep "Trafikksikker kommune" i sitt arbeid. “Trafikksikker kommune” skal
stimulere til at kommunen arbeider systematisk og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet på tvers av
sektorer og enheter.
Tiltakene i 2015 for temaplan trafikksikkerhet er gjennomført med 80% økonomisk støtte fra
fylkeskommunen (skoleveg Bjerkvik-fortau, utbedring kryss Diagonalen/Håreks gate).
Alle nye førsteklassinger har også i år fått utdelt refleksvester i samarbeid med lokalt politi.
ROS-analyse for enhetens driftsoppgaver oppdateres jevnlig for å sørge for et operativt offentlig vegnett
som fungerer tilfredsstillende under de fleste klimatiske forhold. Sektorens ansvar for varslingsplaner
ajourføres årlig.
Høyere fokus på myke trafikanter gjenspeiles i de månedlige driftsmøter internt og eksternt, samt ved alle
arbeidsvarslingsplaner og planuttalelser. Sektoren har deltatt aktivt i arbeidet med mange planprosesser,
bl.a. overordnet sykkelvegnett i Narvik kommune, pågående regulering E6 Narvik sentrum og
kollektivknutepunkt/ forretningsgate Bjerkvik.
Deltakelse i Arctic Race of Norway medførte mye positiv omtale, stolthet og fantastiske
tilbakemeldinger.

20.2 - Nøkkeltall Samferdsel

Prioritering av samferdselssektoren har vært stabil. Imidlertid har bevilgninger til sektoren vært minimal
de senere år, også m.h.t. investeringer og som redegjort for over foreligger et stort etterslep som gir stadig
økte løpende behov til vedlikehold.
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21. - Sektor Eiendom
21.1 Måloppnåelse

Økonomi
Sektoren avsluttet 2015 med et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Det er også påvirket av redusert vikarinntak.
Indeksregulering av leieavtaler og bedre faktureringsrutiner har gitt noe større leieinntekter enn antatt.

Brukere og tjenester
Bygghjelpen utvikler seg fortsatt i positiv retning med redusert behandlingstid. (11.3 dager)
Enheten har anskaffet og har under implementering FAMAC - WEB som vil overta for Bygghjelpen den
01.04.2016.
Organisasjon og samfunn
Langtidsfravær 14,6% - korttidsfravær 2,6% = 17,2%. Alle ansatte med langtidsfravær er nå inne til
jevnlige oppfølgingssamtaler. Det lages oppfølgingsplaner og tilrettelegging iverksettes der det er mulig.
Det pågår arbeid for å etablere HMS-rutiner ved enheten. Dette gjøres i samarbeid med Stamina og HR.
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21.2 Nøkkeltall eiendomsforvaltning

Narvik kommune prioriterer drift av sektoren noenlunde likt med de øvrige kommuner. Areal på
formålsbygg har ikke endret seg fra 2014-2015. For indikatorene under «Produktivitet» fremkommer at
energikostnadene er forholdsvis høye mens utgifter til renholdsaktiviteter er forholdsvis lave.
Vedlikeholdsaktivitet tilsvarer det gjennomsnittlige nivået i gruppen.
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