
Status	over	tiltak	i	utvalgte	planer		

De	siste	årene	har	det	vært	jobbet	med	å	få	på	plass	et	oppdatert	planverk.	I	løpet	av	en	fireårs	periode	har	kommunen	oppdatert	alle	sine	planer.	I	flere	av	
disse	planene	er	det	tilknyttet	tiltak.	Flere	av	tiltakene	går	ikke	direkte	inn	som	tiltak	i	økonomiplanen,	men	krever	allikevel	ressurser	internt	i	kommunen.	
Det	er	gjort	en	gjennomgang	av	de	mest	relevante	planene	for	budsjett-	og	økonomiplanen.	Dette	er		

• Kommunedelplan	for	oppvekst	

• Kommunedelplan	for	klima,	energi	og	miljø		

• Kommunedelplan	for	fysisk	aktiviteter	og	naturopplevelse	(det	er	ikke	vurdert	tiltak	som	inngår	som	spillemidler)		

• Temaplan	for	helse	og	omsorg		

• Temaplan	for	trafikksikkerhet	

De	aller	fleste	tiltakene	er	gjennomført	eller	satt	i	gang.	Det	jobbes	med	å	få	på	plass	et	digitalt	system	hvor	man	skal	kunne	følge	opp	tiltakene	på	mer	enn	
hensiktmessig	måte	enn	i	dag,	med	tanke	på	rapportering	og	styring.	Selv	om	kommunen	har	et	oppdatert	planverk	har	man	ikke	vært	god	nok	på	i	
tilstrekkelig	grad	å	revidere	tiltakene	årlig.		Det	vil	derfor	frem	til	budsjett-	og	økonomiplanprosessen	i	2017	jobbes	med	revidering	av	tiltaksplanene.	Dette	
vil	legges	frem	sammen	med	budsjett-	og	økonomiplanen	i	2017,	hvor	man	ser	samlet	sett	på	stauts	og	nye	tiltak	for	kommende	økonomiplanperiode.	Dette	
vil	være	i	tråd	med	kommunens	planstrategi	og	gi	en	bedre	helhetlig	planlegging.		
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vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
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innenfor	

Ekster
nt	
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Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	

KDP oppvekst 
2012 Fortsette bruken av registrering av barnetråkk 

og bruke datamaterialet i reguleringen og 
utbygning av nye områder

hele perioden Areal og 
samfunnsutvikling x

er implementert og i  drift 
2014 og  2015

KDP oppvekst 2012 Evaluere og videreutvikle Ungdomsrådet 2013 Kultur x Forsinket, men oppstart okt 2016 2016

KDP oppvekst 
2012 Elevrådene innkalles til årlig dialogmøte med 

politisk og administrativ ledelse for å legge 
frem sine viktigste saker

2013-2015
kultur / RM x

Ikke avholdt, under planlegging 
2016

KDP oppvekst 2012 Fremskaffe og tilgjengeliggjøring fakta om 
barn og unges levekår hele perioden Alle enheter 

Gjøres fortløpende hvert år 

KDP oppvekst 2012 Bruke kartleggingsverktøyet «ungdata» hele perioden Rådmannen Fortløpende Fortløpende

KDP oppvekst 
2012 Vurdere bruken sosialemedier og andre 

informasjonskanaler for nå barn og unge i 
større grad

2013 Samfunnskontakt og 
Service 

x forsinket, men saken er under 
vurdering hos RMT,. Avgjørelse 2016 2016

KDP oppvekst 
2012 Gjennomføre brukerundersøkelse hvor 

ungdom inviteres til delta med fokus på Narvik 
kommune som oppvekstkommune

2015
Rådmannnen 

Gått til anskaffellse av bedre 
kommune.no i 2016 som muliggjør 
brukerundersøkelser. 

KDP oppvekst 
2012 Enheter med barn og unge som brukere skal 

gjennomføre kompetansehevende tiltak på 
området brukermedvirkning 

2014
Rådmannen 

Tjenester innen BUF melder 
deltakelse på tiltak som hever 
ansattes kompetanse på samtaler 

KDP oppvekst 2012 Vurdere og utarbeide foreldrekurs 2013 BUF Etablerte tiltak er i drift.

KDP oppvekst 
2012 Kartlegging av barn og unge som er 

pårørende i familier med rus og 
psykratriutforderinger. 

2013 Rop/ fag og 
forvaltning 

De som det er kjennskap til blir 
kartlagt Fortløpende

KDP oppvekst 2012 Styrke og satse på tilbud innenfor forebygging 
rus og psykiatri hele perioden ROP

Utifra de politiske vedtak Fortløpende 

KDP oppvekst 2012 Videreutvikle Narvikbibiloteket  2014 Kultur Nytt bibliotek åpent 2016 2016

KDP oppvekst 
2012 vurdere «åpenhall» konseptet innenfor idrett

2013
Kultur 

Kjøres som prosjekt i forbindelse 
med  arbeidet med levekårsutsatte. 
Tilskudd fta BUF-Dir

2016

KDP oppvekst 
2012 Utarbeide rutiner for et helhetlig 

omsorgsforløp innenfor habilitering og 
rehabilitering

2014
Fag og forvaltning 

Prosjekt om omsorgsforløp i 
rehabilitering er avsluttet.En plan for 
habilitering er planlagt.

KDP oppvekst 2012 Kartlegge omfanget av barnefattigdom  og 
utarbeide tiltaksplan 2014 Rådmannen 

i planstrategi, temaplan vedtas 2017 2017

KDP oppvekst 
2012 Vedlikeholde utstyrssentralen og utvikle 

informasjonsstrategi overfor alle enheter og 
foreldre i barnehager og skole 

2013
BUF 

Utstyr Sentralen er overført til 
Frivillighetssentralen i 2016.  
informasjonsstrategi om tilbud er gitt 

2016

KDP oppvekst 2012 Aktivt bruke Husbankens virkemidler for å 
hjelpe unge med å etablere seg i bolig hele perioden BUF 

BUF har gjennomført hybelkurs i 
samarbeid med LMS i 2015. 2016

KDP oppvekst 

2012 Evaluere retningslinjene for tildeling av 
kommunale boliger for å se om det trengs 
særskilte vilkår rettet mot målgruppe for å 
sikre dem bolig 

2013

Fag og forvaltning 

Gjennomført evaluering 

2015

KDP oppvekst 
2012 Personer som oppsøker tjenesteapparatet for 

økonomisk råd og veiledning skal få rask hjelp hele perioden 
NAV 

Fortløpende 
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KDP oppvekst 
2012 Narvik kommune skal initiere et samarbeid 

med banker for å utarbeide et program for å 
lære unge å disponere sin egen økonomi

hele perioden 
Fag og forvaltning 

Ulike tiltak er påstartet via 
Boligkontoret og NAV Fortløpende 

KDP oppvekst 2012 Videreføre partnerskapsavtalen med 
Husbanken region Bodø 2014 Rådmannen 

Programavtale og omfattende 
samarbeid med Husbanken er Fortløpende 

KDP oppvekst 2012 Videreutvikle og gjennomføre prosjektet 
Unge, bolig og boevne 2014 Rådmannen 

Delprosjekt i Husbankavtalen 
avsluttet i 2014

KDP oppvekst 

2012 Redusere antall unge på økonomisk stønad 
på NAV. NAV skal utarbeide en handlingsplan 
med klare forventninger og måleindikatorer og 
strategier for tiltak  

2014

NAV 

Prosjektet "arbeid først" og det er 
utarbeidet måleindikatorer og tiltak.

KDP oppvekst 2012 Videreføre prosjektet «folkehelse» 2013 Kultur 
Prosjektet er implementert i annet 
prosjekt 2016

KDP oppvekst 2012 Styrke kompetansen om kosthold og ernæring 
for ansatte i skole og barnehage 2013 BUF, skole, bhg kultur 

Skistua: en lærer tatt videreutdanning 
2013. Håkvik deltar i prosjektet 

KDP oppvekst 
2012 Videreutvikle og igangsette tiltakene barn i 

balanse og ungdom i balanse prosjektet barn i 
balanse 

2013
Helsetj

Gjennomført.

KDP oppvekst 2012 Videreutvikle LMS og styrke tiltak rettet mot 
barn og unge hele perioden Helsetj

Gjennomført- LMS videreført i varig 
drift fra 2014

KDP oppvekst 2012 En times fysisk aktivitet i skolene  pr dag 2014 skolene Gjennomført i ca 50 % av skolene 

KDP oppvekst 2012 Gjennomføre tiltak i kommunedelplan fysisk 
aktivitet og naturopplevelse hele perioden Kultur

Egen plan, følges opp iht plan  

KDP oppvekst 2012 Vurdere mulighet for skatepark i 
sentrumsområdet 2015 Kultur 

Vurdert alternativer sammen med 
brukergruppe, ikke etablert 

KDP oppvekst 2012 Videreutvikle og legge til rette for samarbeid 
økt samarbeid hele perioden Kultur

fortløpende 

KDP oppvekst 
2012 Videreutvikle konseptet med ungdomsklubber 

med strategier for innhold, plassering og bruk 2013
Kultur 

Har forsøkt flere modeller, har ikke 
kommet i mål,  da Apollo ble stengt. 

KDP oppvekst 2012 Gjennomgang av lekeplasser og vedlikehold 
av disse lekeplasser  2015 Veg og aprk 

Gjennomført slik at utstyr på 
lekeplassene er innenfor kravene. 2015

KDP oppvekst 
2012 Sikre tilgang på grønt arealer, lekeplasser og 

tilgang til nærmiljøanlegg i planprosesser hele perioden Areal og 
samfunnsutvikling 

gjennomført i Kommuneplanens 
arealdel  2016

KDP oppvekst 
2012 Kartlegge og identifisere årsaker og bruken av 

enkeltvedtak og behovet for oppfølgning i 
barnehage

2014
Rådmannen 

Det gjøres regelmessig evaluering av 
alle vedtak. I perioden 2012-2014 ble 
det gjort et tilbakeblikk på omfanget 

KDP oppvekst 2012 Etablere tiltaksbase med oversikt over tiltak 
rettet mot målgruppen 2013 BUF

Utgår. Dekkes opp av annet 
pågående arbeid.

KDP oppvekst 2012 Ansette oppvekstkoordinator 2013 BUF Ansatt 2014

KDP oppvekst 2012 Ansette kommunepsykolog etter endt 
prøveprosjekt 2015 BUF 

Ikke ansatt

KDP oppvekst 2012 Opprette tverrfaglig ungdomsteam 2013 BUF og RoP
Tverrfaglig team skal implementers 
høsten 2016

KDP oppvekst 
2012 Utarbeide og implementere felles 

kartleggingsskjema for enheter som kommer i 
kontakt med målgruppen 

2013
BUF 

Gjøres fortløpende 
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KDP oppvekst 

2012 Status som TIBIR kommune 

2015

BUF 

x Oppstart av dette arbeid i 2017, da vi 
har 2 PMTO terapauter. 
Oppvekskoordinatore har ansvar for 
implementering opp mot barnehager 
og skoler.

KDP oppvekst 2012 Årlige møtepunkter/ konferanser for enheter 
som jobbet opp mot barn og unge Årlig HR / nettverkene 30 000

Konferanser og seminarer er holdt 
årlig 

KDP oppvekst 2012 Opprette ungdomskontakt på NAV 2012 NAV 
Har et ungdomsteam og to veiledere 
som jobber på videreskoler 

KDP oppvekst 
2012 Utvikle rutiner og tiltak for tjenester gitt til barn 

og unge sett i lys av ny oppvekststruktur 2015
Rådmannen 

Prosjektet "fra innblikk til uttrykk" som 
er et 3-årig prosjekt i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og UiT pågår 

Gjennomføres 2015-
2017

KDP oppvekst 2012 Prioritere terapeutressurser slik at barn med 
behov for intensiv behandling får dette Hele perioden Helsetj

Gjennomføres iht vedtak fra 
tildelingskontoret, vurderes ytterligere 

KDP oppvekst 

2012 Gjennomgang av organiseringen av 
tjenestetilbudet rettet mot barn og unge med 
fokus på helhetlig organisering og tilbud 2014

Rådmannen 

Prosjektet "fra innblikk til uttrykk" som 
er et 3-årig prosjekt i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og UiT pågår 
ut 2017.

Gjennomføres 2015-
2017

KDP oppvekst 
2012 Utarbeide rutiner for individuell plan 

2013
Fag og forvaltning 

Utarbeidet, med jevnlig opplæring av 
koordinatorer. Ny oppdatering pågår i 
forbindelse SAMPRO

KDP oppvekst 2012 Utvikle rutiner, systemer og gode 
måleindikatorer 2014 Alle enheter 

Gjennomført gjennom bla corporator 
og kommunebarometeret 

KDP oppvekst 
2012 Implementere felles kartleggingsskjema for 

alle barnehager og skoler for overgang 
mellom barnehager – skole – skole

2013
bhg og skole 

Skjemaet er innført ifht barnehage-
skole, men ikke skole-skole.

KDP oppvekst 2012 Etablere inntil 100 nye barnehageplasser i 
planperioden  hele perioden Rådmannen 

I 2016 er det barnehagedekning for 
alle som har rettighet og andre som 

KDP oppvekst 2012 Utrede og vurdere innføring av full 
behovdsprøvd barnehagedekning 2014 Rådmannen 

I barnehageåret 2016-2017 er det full 
behovsprøvd barnehagedekning

KDP oppvekst 2012 Vurdere organisering med hensyn til bruk av 
styrekapasitet av kommunale barnehager 2015 rådmannen 

Bjerkvik er sett sammen med skolen, 
Villaveien og Måseveien BH er 

KDP oppvekst 2012 Sikre tomteforsyning til barnehager gjennom 
arealplanprosesser 

Hele 
planperioden 

Areal og 
samfunnsutvikling 

gjennomført i Kommuneplanens 
arealdel  2016

KDP oppvekst 2012 Utarbeidelse av rutiner for kontroll av 
lekeapparater 

Hele 
planperioden Rådmannen 

Rutine for sikkerhet i barnehager er 
etablert, skader meldes inn. 

KDP oppvekst 2012 Gjennomgang av Narvikbarnehagene og 
universell utforming 2016 Byggforvaltning 

Ikke gjennomført

KDP oppvekst 
2012 Gjennomføre brukerundersøkelse for alle 

Narvikbarnehager hvert 4. år – første gang i 
2014

Hele 
planperioden rådmannen 

Gått til anskaffelse av bedre 
kommune.no i 2016 som muliggjør 
brukerundersøkelser. Noen 

KDP oppvekst 2012 Videreutvikle samarbeidsforumet  mellom 
kommunale og private styrere

Hele 
planperioden bhg

Gjennomført 

KDP oppvekst 
2012 Styrke kompetansen hos ansatte i barnehage 

på området motorisk utvikling hos barn i 
alderen 3-6 år 

Hele 
planperioden Helsetj

Delvis gjennomført- ikke i alle 
barnehager pga 
kapasitetsutfordringer i 

KDP oppvekst 2012 Delta og bidra til samarbeid med RKK  Hele 
planperioden bhg

Gjennomført 
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KDP oppvekst 2012 Utarbeide rutiner for mottakelse av 
flyktningbarn 2013 NAV, BUF og bhg 

Gjennomført i FLIS og følges opp i 
kommende interegeringsplan

KDP oppvekst 

2012 Styrke kompetansen i barnehagene om 
minoritetsbarn, videreføre rutiner for 
flyktningbarn i barneskole og utvikle rutiner for 
flyktningbarn i ungdomsskolen

Hele 
planperioden 

bhg 

Gjennomført	i	barnehager

KDP oppvekst 2012 Styrke ivaretakelsen av tospråklige barn Hele 
planperioden bhg

Gjennomført	

KDP oppvekst 2012 Aktivt bruke hjemmeside/internett og mail som 
verktøy for informasjon til hjemmet 

Hele 
planperioden bhg 

Epost	ok-ikke	hjemmeside	pr.enhet

KDP oppvekst 2012 Videreutvikle rutiner og systemer i barnehager Hele 
planperioden Fag og forvaltning 

fortløpende Fortløpende 

KDP oppvekst 
2012 Videreutvikle skoleeierrollen og gjennomføre 

politisk seminar om skoleeierrollen 1 gang pr 
bystyreperiode Fag og forvaltning 

Gjennomført i forrige bystyreperiode, 
planlegges gjennomført i 2017

KDP oppvekst 
2012 Utarbeide felles strategier og måleindikatorer 

for Narvikskolen iht vedtatte strategier og ny 
skolestruktur 

2013
Fag og forvaltning 

Gjennomført, vurderes på nytt iht 
vedtak om ny skolestruktur når dette 
foreligger 

KDP oppvekst 2012 Gjennomgang av Narvikskolene med tanke på 
universell utforming 2013 Byggforvaltning 

Ikke gjennomført, sees i 
sammenheng med gjennomgang av 

KDP oppvekst 2012 Videreutvikle tilstandsrapporten for 
grunnskolene i Narvik årlig Fag og forvaltning 

fortløpende 

KDP oppvekst 2012 Vedta ny modell for skolestruktur i Narvik 2012
Areal og 

samfunnsutvikling 
x Vedtak i 2012, 2014 og 2015 2012 og 2014 og 

2015

KDP oppvekst 2012 Prosjektering og gjennomføring av ny 
skolemodell Rådmannen 

Arbeid pågår. Ble oppstartet 2015 og 
konkluderes 2017

KDP oppvekst 2012 Vedlikeholdsplan for Narvikskolene 2013 Byggforvaltning Ikke oppdatert/ Under utarbeidelse
KDP Klima, energi 

og miljø 
2015 Tilrettelegge for bruk av elbil med gratis 

parkering for elbiler
Hele 

planperioden 
Samfunnskontakt og 

service
Blir fremmet som egen sak i 2016 2016

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Etablere hurtiglader for elbil ved Nordkraft 
Arena. 2015 Nordkraft

etablert 2015

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Etablere ladepunkter for Elbil i Dronningens 
gate 2018

Samfunnskontaktog 
Service og veg og 

park 
Ikke 
kostnadsestimert

Innkjøp har startet arbeidet

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Gå og sykkelaksjon for ansatte i kommunen Årlig HR 
Årlig Årlig

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Følge opp tiltaksplan for sammenhengende 
sykkelvegnett i Narvik (2014 – 2017)

Hele 
planperioden 

Areal og 
samfunnsutvikling 

godt	i	gang	med	arbeidet	

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Økt bruk av elbil, elsykkel eller hybridbil i 
tjenestesammenheng

Hele 
planperioden Alle enheter 

har økt 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Utbygging av kollektivtransport 2017-2019 veg og park 
Planarbeid med NFK og SVV om 
KDP kollektivplan Narvik  

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Videre utvikling av Narvik som nasjonalt 
transportknutepunkt

Hele 
planperioden Rådmannen 

Jobbes med  fortløpende fra aktører 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Utskifting til LED-lys i gatalysene Hele 
planperioden Nordkraft

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Implementere dobbeltspor på Ofotbanen i 
arealplanen 2016

Areal og 
samfunnsutvikling 

Under utarbeidelse (KLPA) 2016
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KDP Klima, energi 

og miljø 
2015

E6 i tunnel gjennom sentrum
Hele 

planperioden Rådmannen 
ikke i NTP, reg.plan i 2016 Ikke NTP 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015
Vurdere «bypakke Narvik» 2016

Areal og 
samfunnsutvikling 

Bystyret har gjort vedtak om bypakke 2015

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 I samarbeid med Statens vegvesen 
omregulering av Kongens gate med fokus på 
miljø- og klimarettede tiltak.

2016 Areal og 
samfunnsutvikling 

Ligger på offentlig ettersyn , vedtak 
2016 2016

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Etablere grønne lunger i sentrum 2016 rådmannen 
i kommuneplanens arealdel 2015

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Etablere pendlerparkering i forbindelse 
Hålogalandsbrua 2017

Samfunnskontakt og 
service 

Ikke 
kostnadsestimert

arbeidet start når plan for ny E6 er 
ferdig

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Temakart for overvannshånderting

2016

Areal og 
samfunnsutvikling , 

veg og park og Narvik 
VANN 

implementer og gjennomgått iht 
kommuneplanens arealdel 2016

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Kartlegging av skred og kvikkleire 2016
Areal og 

samfunnsutvikling 
i samsambeid med NVE, skred 
ferdig, kvikkleire 2016/17

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Integrere 3D kart i web kart 2015
Areal og 

samfunnsutvikling 
Gjennomført og etablert 2015

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Sikre at alle planer i Narvik vurderes opp mot 
tiltak knyttet til miljø, klima og energi Årlig Alle enheter x

Gjøres ikke systematisk av alle 
enheter 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Gjennomføre energispareprosjekt i 
kommunale bygg

Hele 
planperioden Byggforvaltning 

EPC fase 2 - ferdigstilles 31.10.16 2016

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Slå av gatelys i gitte tidsrom Hele 
planperioden 

Rådmann ved 
Nordkraft AS 

Kostnadsbesparende

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Holdningsskapende informasjonskampanje 
med fokus på fornybar energi årlig 

Areal og 
samfunnsutvikling 

Ikke gjennomført 2016, planlegges 
2017

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Gjennomgang av vannkraft konsesjoner gitt i 
Narvik kommune 2018

Areal og 
samfunnsutvikling x

Gjøres iht oppsatt plan i 2018

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Innføre grønn IT i alle enheter Hele 
planperioden Drift og IT

Kostnadsbesparende

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Digitalisere søknadsskjemaer Hele 
planperioden 

Samfunnskontakt og 
service x

Gjøres fortøpende 2016/2017

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Efaktura Hele 
planperioden Økonomi x

fortløpende 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 All post ut skal skje elektronisk via godkjente 
systemer

Hele 
planperioden Drift og IT x

SVAR UT er under etablering 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Vektlegge og sikre at det tilrettelegges for 
grønn næringsutvikling – spesielt grønt 
reiseliv

Hele 
planperioden 

Areal og 
samfunnsutvikling x

delvis ith Narvikfjellet og andre 
private planer, Ingen egne prosjekter 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Krav i anbudsdokumenter til tilbydere Hele 
planperioden Innkjøp x

Gjennomført i anbud og sees i 
sammenheng med krav om 
miljøfyrtårnsertifisering 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Tiltak gitt i vannforskriftarbeidet følges opp Hele 
planperioden 

Areal og 
samfunnsutvikling , 
Landbrukskontoret

Ikke 
kostnadsestimert

i gang med arbeidet 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Krav om klima, miljø og energi følges opp i 
eierskapsmeldingen med tiltak

Når 
eierskapsmel- Økonomi

Ikke 
kostnadsestimert

eierskapsmeldingen er ikke revidert ennå 



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Skilt ved kommunale områder der forsøpling 
er et problem 2015-2017

Areal og 
samfunnsutvikling , 

Veg og park
Ikke 
kostnadsestimert

ikke prioritert iht kostnader 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Sette ut søppelkasser
til hundeavfall og annet avfall på ulike steder i 
kommunen

Hele 
planperioden Veg og park 

Ikke 
kostnadsestimert

Gjennomført på strategiske steder
2015

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Fremskaffe oversikt over enkeltutslipp i 
kommunen 2017 Areal og 

samfunnsutvikling 
Finansiert via 
gebyrregulativet

Er er kartlagt og gjennomgått ut fra 
kjent kunnskap. Er implementert i 
temaplan for spredt avløp som 
vedtas 2016/2017

2016/2017

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Prosjekt om holdningsskapende arbeid i 
barnehage og skole Hele 

planperioden Areal og 
samfunnsutvikling x

Søke 
midler 
eksternt

i gang med arbeidet 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Utarbeide oversikt over nedgravde oljetanker 2015/2016
Areal og 

samfunnsutvikling x
utsettes til 2017, andre prioriteringer

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Kurs om massehåndtering, forurenset grunn, 
oljetanker, byggeavfall 2017

Areal og 
samfunnsutvikling x

kurs 2016 nedgravde  oljetanker, ikke 
annen tematikk 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Utvikle aktsomhetskart for forurenset grunn 2017
Areal og 

samfunnsutvikling x
vedtatt for 2017

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Lage veileder for massehåndtering 2016
Areal og 

samfunnsutvikling x
utsettes til 2017 

KDP Klima, energi 
og miljø 

2015 Lage veileder for bygg og avfallshåndtering 2017
Areal og 

samfunnsutvikling x
vedtatt for 2017

KDP Klima, energi 
og miljø 

Søke midler Hele 
planperioden Rådmann x

søkt klimasats midler, til vannskriften 
og andre relevante prosjekter  

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Strategisk tomtepolitikk skal vurderes med 
ulike enheter i kommune(del)plan 2014-2017

Areal og 
samfunnsutvikling x

kommuneplanens arealdel og KDP 
Bjerkvik 2015 og 2016

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Oppkjøp av aktuelle tomter 2014-2017 Boligstiftelsen x
Vurderes fortløpende 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Vurdere organisasjonsform og samhandling 
mellom de ulike aktørene innenfor boligsosialt 
arbeid

2014-2015 Rådmannen / fag og 
forvaltning 

Kompet
anse-
tilskudd

Prosess gjennomført og rutiner for 
samhandling implementert. Fortsatt 
noen mangler på organisering, 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Vurdere å åpne opp for flere aktører innenfor 
boligsosialt arbeid, herunder fremskaffing av 
boliger og drift av disse

2014-2015
Rådmann x

Prosess pågår

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Utrede boligbehov for ungdom og muligheter 
for finansiering. 2014-2017

Boligkontoret og 
Boligstiftelsen x

Vurdert, og det er ikke aktuelt med 
egne ungdomsboliger 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Aktivt bruke husbankens virkemidler for å 
hjelpe unge med å etablere seg i bolig som 
leietaker /eier av bolig
- antall 10 stk 2014-2017

Fag og 
forvaltningsenheten

Enhet for 
helsetjenesten
Boligstiftelsen

Tilskud
d og lån 
etter 
søknad 
fra 
Boligstif

Unge har vært i fokus for å sikre 
etablering gjennom virkemidler, men 
det er vurdert at det ikke behov for 
egne ungdomsboliger 



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Narvik kommune skal utarbeide program for 
ungdom for å gjøre dem i stand til å disponere 
sin egen økonomi, samt program for 
botrening. 2014-2017

NAV
RoP

Boligkontoret
Lærings- og 

mestringssenteret
Utekontakt. x

Gjennomført i samarbeid med bank, 
til ungdomskoleelever 
"økonomilappen" 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Opprette skjermede boenheter for 
bostedsløse som ikke har noe vedtak og ikke 
ønsker noe hjelp fra kommunen:                    
10 boenheter ( Ikke borettslag)                                
- Boliger som tåler hard bruk (2 stk bestilt jf. 
Boligsosial handlingsplan 2009-2013).           - 
Akuttboliger (2stk). Hensiktsmessig 
lokalisering sentralt. Bedre sirkulasjon og 
utnyttelse av tilgjengelige boliger.               

2014-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2014                                                                                                                                                 Boligstiftelsen

Tilskud
d og lån 
etter 
søknad 
fra 
Boligstif
telsen 
til 
Husban

ikke gjennomført 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Utrede behov for botilbud til personer som har 
hatt rus og eller psykiske helseplager, og som 
utvikler alvorlige somatiske helseplager. Disse 
er i stor grad for unge til å komme på 
sykehjem, samtidig som de er for syke til å bo 
i egen bolig.
Psykiatribolig: 4-5 enheter
Planlegging av nytt botilbud til rusmisbrukere 
(bemannet) :
4-5 enheter
Utrede bolig for unge rusmiddelavhengige 
menn            

2014-2017

RoP-
Boligstiftelsen
Boligstiftelsen

RoP

x Utredet behov og gjøres fortløpende 
vurdering iht etablering 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Gjennomgang av tilbud og oppgradering av 
eksisterende boliger til utviklingshemmede:    -                                                                                                                                                                                                                                                                         
30 enheter Gjennomgang av fremtidig 
boligbehov for gruppen.                                       
- Furugårde/Kongleveien 9, nye leiligheter ( 
Totalt 13)

2014 UH/FABU prosjekt

x

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Kontinuerlig gjennomgang og rullering av 
boligmassen og beboernes behov i forhold til 
livsfaser. Dette for å kunne avdekke behov for 
nye boliger og gjenbruk av andre til nye 
målgrupper.

Tildelingskontoret
Samarbeidspartere 2014-2017

x Pågår  kontinuerlig. I år er gjenbruk 
av Marmorsvingen etter innflytting 
tatt. Gjennomgang av Solborg gjort.  
Jobber med boligene innen RoP nå.

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Boligbehovet for ny bosettinger 20-25 boliger 
årlig: - spesielt hybler for enslige flyktninger 
og større  boenheter. 2014-2017

NAV
Boligstiftelsen
Boligkontoret

Boligstif
telsen 
og lån/ 
tilskudd 

Vurdert i FLIS hvor det ble konkludert 
med at det ikke var behov for slike 
boliger 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Regulering av Elias Blix vei 4 B for bygging av 
4-6 små boenheter for flyktninger 2014-2017

NAV
Boligstiftelsen
Boligkontoret

Boligstif
telsen 
og lån/ 
tilskudd 

Ikke gjennomført 



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Prosjekt knyttet til praktisk botrening, 
boveiledning for nybosatte flyktninger, som 
del av introduksjonsprogrammet 2014-2017

NAV
Boligstiftelsen
Boligkontoret

Boligstif
telsen 
og lån/ 
tilskudd 

Gjennomført 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 2 leiligheter til yngre funksjonshemmede i 
Bjerkvik

2014-2017

Boligstiftelsen

Tilskud
d og lån 
etter 
søknad 
fra 
Boligstif

Ikke lenger aktuelt 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Økt omfang av tilrettelagte hjem for personer 
med redusert funksjon. Tilrettelegging av bolig 
for at innbyggere skal kunne bo i eget hjem og 
være selvstendig og aktiv. Krever økt 
stillingshjemmel for ergoterapeut og 
servicemedarbeider på hjelpemiddellageret. -
Boliger for fremtidens eldre med høy grad av 
velferdsteknologi i boligen.
Tilrettelegging for fellesarealer for å forebygge 
kostholdsrelaterte plager, sosial isolasjon og 
angst.
Antall: 30 enheter                                                                       
-Vurdere ledige lokaler: 1. etg. ved ABS og      
“gamle Narvik sykehjem” jf. Helse- og 
omsorgsplan 2013 – 2020. Vedtatt 19.12. 
2013.                                                                         
-                                                                                       
-Vurder etablering av botilbud Taraldsvikjordet

Tiltaket står 
også i HO-plan 

i 2015                                                     
-                                                
-                                                        
-                                              
-                                           

- 2014-2015                                                   
-                                             
-                                         
-                                                               
-                                           
-                                                 
-   

Planperioden                     
-                                                 
-                                                
-                                                
-                                                 

- 2014  

Enhet 
Helsetjenesterser        

-                                                    
-                                                      
-                                              
-                                          

Boligstiftelsen                 
-                                                   
-                                       
-                                             
-                                        
-                                        

Boligstiftelsen                      
-                                       
-                                                  
-                                           
-                                            

Boligstiftelsen         

Krever 
økte 
rammer
, 
stillings
hjemler 
opprett
es via 
budsjett
be-
handlin
g                                                                                                 
-                                                                                        
Boligstif
telsen 
og 
tilskudd 
og lån 
fra 
Husban
ken                 

 Det var opprettet en prosjektstilling 
for teamtikken. Det var vært et høyt 
og er høyt fokus på velferdsteknologi. 
Tematikken er prioritert i 
Rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan. Det vises også til 
Bystyrets vedtak om avvisning av 
reguleringsplan for Taraldvikjordet 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Karlegging og samordning av tjenester så 
tidlig som mulig og ivaretakelse av gode 
samarbeidsrutiner

2014-2017
Fag og forvaltning

x fortløpende koordingeringen enhet 

Boligpolitisk h-plan 
2014-2017

2014 Oppdaterte hjemmesider og tilgjengelig 
informasjon koordinert for brukerne Samfunnskontakt og 

service                             
Hver enkelt enhet

x Er presisert i informasjons- og 
kommunikasjonsstrategien

2014 Partnerskapsavtalen med Husbanken region 
Bodø videreføres

2014

Rådmann

Avtalen 
har 
egen 
ekstern 
finanser
ing, 

Programavtale og omfattende 
samarbeid med Husbanken er 
gjennomført. Begrepet 
partfnerskapsavtale er avløst av 
programavtale

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Kartlegging og planlegging, av barnehagenes 
uteområde for å belyse behovet for 
oppgradering Handlingsplan

2015 Offentlige og private 
barnehager

x Saken har vært drøftet i forbindelse 
med Barnehagestrukturprosjektet 



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	
Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Kartlegging og planlegging, av skolenes 
uteområde for å belyse behovet for 
oppgradering Handlingsplan

2015
Skoler

x Lite kjent tiltak. Behandling av 
skolestruktur gis som grunn til 
manglende gj.føring på noen skoler.

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Trygg skolevei- gå til skolen aksjon
Prosjekt Veg og park Ekstern

e midler

Årlig samarbeid mellom skole, politi, 
trygg trafikk, Årlig 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Kompetanseøkning fysisk aktivitet, friluftsliv 
og ernæring i skoler og barnehager. 1-2 ganger per

Skoler

x
Eksterne	
midler

3 skoler melder tilbake gj.ført. 2 er 
delvis i gang.

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Undersøke mulighet for ekstern finansiering, 
til tiltak I h.h.til prioritet Kultur Eksterne	

midler

Dette vurderes hele tiden i forhold til 
kapasitet og egenandel

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2014-2026

2015 Aktivitetsuke (idretts-/friluftslivsaktiviteter-
skole) Årlig prosjekt Enhet barn, unge og 

familie

Eksternt,	
fattigdo
msmidle
r

Gjennomført 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Støtte til lagene, tilskuddsordninger. Se kap økon. 
Tilskuddsordni

ng
Kultur

x
Eksterne	
midler

Dette er en oppgave som ikke er 
gjennomført. Må overføres til 2017 
og ha høy prioritet

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Terapiridning; Tiltak for barn med særskilt 
behov. 2014-2017 Enhet 

Helsetjenesterser                  

x

HELFO

Gjennomført hele perioden

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Tilrettelagt bassengaktivitet for barn med 
særskilt behov. 2014-2017 Enhet barn, unge og 

familie

X	via	
barnevern

Gjennomført 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Arrangere åpne møter, konferanse, seminarer
Årlig Kultur/ Idrettsråd og 

andre frivi.org

x Egenand
el

Åpent møte med kulturplan som 
tema i 2016

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Læring i friluft, skoler
2014-2017 Ofoten friluftsråd

x x Det er gitt tilbud til skoler, flere skoler 
har deltatt 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Helsefremmende barnehager
2014-2017 Ofoten friluftsråd

x x det er gitt tilbud til barnehager, flere 
barnehager har deltatt 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Arrangement: Barn og ungdom i natur 
arrangement, (leirer), innvandrere, geopark 2014-2017 Ofoten friluftsråd

x x opprett tilbud 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Naturlige skolesekken Håkvik skole
2014-2017 Ofoten friluftsråd

x x Gjennomført 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Aktivitetsoversikt på kommunale web.sider
Årlig

Kultur/info. Ansvarlig x opprettet 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Tilrettelagt/bevegelsestrening i basseng for 
eldre. Årlig Enhet for 

helsetjenester

x Ikke gjennomført pga 
kapasitetsutfordringer



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	
Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2014-2026

2015 Samarbeid med Aktivitetssenteret for eldre 
om ulike mosjon/treningstilbud 2015 Enhet for 

helsetjenester

x
Eksterne	
aktivitet
s-midler

Ikke gjennomført pga 
kapasitetsutfordringer

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Fallforebyggende grupper for eldre som 
opplever nedsatt balanse, styrke og 
koordinerende øvelser.

Årlig Enhet for 
helsetjenester

x Gjennomført

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Arrangere åpne møter seminarer, konferanse 
hvor tema er rettet mot fysisk aktivitet Årlig Kultur/frivillige 

organisasjoner

Frivilligh
ete,	
Nordlan

Det er gitt tilbud om turer og delvis 
seminarer 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2014-2026

2015 Seniordans med deltakere fra Narvik og 
omegn parkisongruppe, Narvik 
jernbaneforening, telepensjonistene, +/- 60 
gruppa, eldrerådet, Narvik trim

Årlig Kultur/frivillige 
organisasjoner

Egenand
el	og	
eksternt

opprett dansegruppe 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Fysiske aktiviteter i skog og mark
Årlig Ofoten friluftsråd

x Gjennomført 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Terapiridning; Tiltak for voksne med særskilt 
behov. 2014-2017 Enhet for 

helsetjenester

x HELFO Gjennomført

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2014-2026

2015 Friskkivssentral; skal bidra til å bygge opp 
individets mestringsfølelse, kapasitet og 
funksjon slik at flere kan oppnå bedre 
helseadferd og takle hverdagens krav.12 
ukers opplegg med motiverende samtale, 
testing, trening og kostholdsveiledning.

2014-2017 Enhet for 
helsetjenester

x Gjennomført

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2014-2026

2015 Friskkivssentral; skal bidra til å bygge opp 
individets mestringsfølelse, kapasitet og 
funksjon slik at flere kan oppnå bedre 
helseadferd og takle hverdagens krav.12 
ukers opplegg med motiverende samtale, 
testing, trening og kostholdsveiledning.

2014-2017 Enhet for 
helsetjenester

x Gjennomført

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Tilgang til ergoterapeuter for kartlegging av 
ressurser og begrensede faktorer for 
muligheten til å være fysisk aktiv.

2014-2017 Enhet for 
helsetjenester

x Ikke gjennomført. Nedprioritert.

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Organiserte fysiske aktiviteter tilrettelagt for 
brukere i omsorgsboliger. Friluftsturer og kurs 
i kost og ernæring.

2014-2017 Enhet FABU, Ofoten 
friluftsråd og kultur

x delvis gjennomført 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Aktivitetskalender
Årlig Visit Narvik

Visit	
Narvik

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Informasjonsmateriell
Årlig Visit Narvik

Visit	
Narvik

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Oppgradere kommunale idrettsanlegg i 
henhold til dagens krav til standard. 2015-2020 Byggforvaltning 

x x Vurderes iht plan og gjennomføres 
iht investeringsplan 



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	
Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Digitalisering av friluftsområder Prosjekt 2014-
2015

Areal og 
samfunnsutvikling og 

Ofoten friluftsråd

x x
2016

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2014-2026

2015 Stimulere til samarbeid med lag og foreninger 
og være behjelpelig med utarbeidelse av 
søknader om etablering av friluftsanlegg som 
vil være forebyggende i helsearbeid.

Årlig Enheter                                    
Ofoten friluftsråd

x x Fortløpende 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Tilgjengelighet for alle. Forbedre funksjonalitet 
og adkomst til anlegg Prosjekt

Byggforvaltning,               
Veg og park,                

Ofoten friluftsråd 

x Prosjektet ikke gjennomført, men 
vurderes sammen med oppgradering 
av kommunale anlegg 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2014-2026

2015 Behjelpelig med etablering av mindre 
anlegg/friluftsanlegg.

Kultur,        
Byggforvaltning,               

Veg og park,                
Ofoten friluftsråd 

x x fortløpende 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Utvikle møteplasser ved eksisterende stier.
2014-201 Ofoten friluftsråd

x Gjøres i forbindelse med sti og 
løypeplan, og egne prosjekter 

Komunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

2015 Stimulere til samarbeid med lag og foreninger
Årlig Kultur

delvis gjennomført, men ikke 
systematisert 

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 TSH-tiltak rundt Skistua skole - Diagonalgata 
X Håreks gate, fase 2
Byggeplan TSH Ankenes skole

2015
Veg og park 1 500 000,-                      

100 000,-

Prioriterte tiltak etter rekkefølge på 
kommunale veger 2014 og 2015

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Fysisk tilrettelegging for myke trafikanter ved 
Ankenes skole
Byggeplan TSH Fagernes skole
Forkjørsregulering i samleveger 2016

1 500 000,-                      
100 000,-                                                                                                                                      
100 000,-

Prioriterte tiltak etter rekkefølge på 
kommunale veger Ferdig 2016

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Fysisk tilrettelegging for myke trafikanter ved 
Fagernes skole
Byggeplan TSH Frydenlund skole
(ses i sammenheng med ny skolestruktur) 
Byggeplan kryssutbedring Brugata X 
Frydenlundgata (lysregulering)

2017

Prioriterte tiltak etter rekkefølge på 
kommunale veger

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Fysisk tilrettelegging for myke trafikanter ved 
Ankenes skole
Byggeplan TSH Fagernes skole
Forkjørsregulering i samleveger

1 000 000,-                      
100 000,-                                                                                                                                      
100 000,-

Prioriterte tiltak etter rekkefølge

samme som 174

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Fysisk tilrettelegging for myke trafikanter ved 
Håkvik skole
Beisfjord skole: Tryggere henting og bringing.
Bjerkvik skole: Tryggere kryssingspunkter 
over europaveger.

Uprioriterte tiltak på kommunale 
veger

2013, 2014 og 2015



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 E6 Bjerkvik sentrum – Medby, gang- og 
sykkelveg. K Videreføres til Narvik sentrum 
når Hålogalandsbrua er ferdigstilt                          
-E6 Vidrek, gang- og sykkelveg.                          
-E6 Hergot-Nygård, gang- og sykkelveg.          
- E6 Rombaksveien X Fagerjordveien vest. 
Kryssutbedring.                                                      
-E6 Rombaksveien. Trafikksikkerhetstiltak.            
-E6 Leirvik. Gang- og sykkelveg.                        
- -E6 Geisvik. Gang – og sykkelveg.                              
-E10 Bjørnfjell. Planfrie kryssinger, samt 
utvidet skjæring i Pettersenbakken.                   
-E6 Trældal X Trældalsveien nord. 
Kryssutbedring.                                                              
-E6 Leirvik X Øyjordveien øst. Kryssutbedring.                                              
-E6 Leirvik X Seinesveien nord. 
Kryssutbedring.

                                       
-                                                 
-                                                              
-                                          
-                                     
-                                                                                                                                                                                               
-                                                                  
-                                     
-                                                                 
-                                                
-                                               
-                                                 
-                                                         
-                                                                     
-  Under 
utførsel pr 
1.1.2015                                                      
-                                                                                               
-  Under 

Prioriterte tiltak etter rekkefølge på 
riks- og europaveger. Tiltakslisten 
oversendt Nordland fylkeskommune 
og Statens Vegvesen

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 1. Fv. 761 Skjomveien. Det utarbeides en plan 
for opprusting av Skjomenveien. Vegen skal 
snarest oppgraderes til akseptabel tofelts 
vegstandard. Rassikring og utbedring av 
særlig smale uoversiktlige strekninger 
prioriteres. Vegen har økende betydning for 
næringslivet.                                                                  
2. Fv. 764 Øyjordveien. Kommunal veg (ca 1 
000 meter) fra gamle fergekai til Toppåsen 
ved planlagt påkobling ny E6 – 
Hålogalandsbrua opprustes til 
fylkesvegstandard i samarbeid stat/fylke og 
overtas av fylkeskommunen som en 
forlengelse av nåværende fylkesveg. Det 
opparbeides gangveg fra gamle Seines skole 
til gamle fergekai.                                      3. 
Fv. 751 Fjordveien. Kommunal veg (ca 250 
meter) fra slutt på fylkesvegen og frem til 
Gropveien i Beisfjord overtas og opprustes til 
fylkesvegstandard av fylkeskommunen.                   
4.Fv. 762 Håkvikdalveien. Tidligere planer for 
omlegging av nedre del av fylkesvegen 
vurderes på nytt. Vegen har betydning for 
næringslivet bl.a. så lenge vegen benyttes til 
grustransport.

Prioriterte tiltak etter rekkefølge på 
fylkesveger Tiltakene oversendt 
Nordland fylkeskommune og Statens 
vegvesen



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Det gjennomføres en oppdatering av miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegene i 
kommunen, herunder gangfelt, gangveger, 
busslommer og leskur på faste 
bussholdeplasser

Prioriterte tiltak etter rekkefølge på 
fylkesveger Tiltakene oversendt 
Nordland fylkeskommune og Statens 
vegvesen

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Tiltak som sikrer trygg ferdsel og god 
fremkommelighet på eksisterende 
fylkesvegnett i Nordland prioriteres ut fra 
hensynet til trafikksikkerhet og næringslivets 
behov.

Prioriterte tiltak etter rekkefølge på 
fylkesveger Tiltakene oversendt 
Nordland fylkeskommune og Statens 
vegvesen

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Innen utgangen av 2016 skal alle kommunale 
barnehager tilfredsstille kriteriene for 
«Trafikksikker barnehage».

2016 Enhetsledere sektor 
Barnehager

Informasjon fra Trygg Trafikk gitt i 
enhetsledermøte 2016

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Innen utgangen av 2016 skal kommunen 
påvirke til at alle private barnehager 
tilfredsstiller kriteriene for «Trafikksikker 
barnehage».

2016 Enhetsledere sektor 
Barnehager

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Alle kommunale barnehager skal minimum 
hvert andre år ha ansatte på 
kompetansehevingskurs i regi av Trygg 
Trafikk

Annen hvert år Enhetsledere sektor 
Barnehager

Saken skal tas opp i nettverk for 
styrere

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Alle skolene skal innen utgangen av 2016 
tilfredsstille kriteriene for «Trafikksikker skole". 2016 Enhetsledere sektor 

Grunnskoler

Kun Håkvik som innfrir kriteriene. 
Noen skoler melder at fysiske tiltak er 
gj.ført.

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss / 
bussvett, og etableres en dialog med om 
innføring av disse rutinene i alle skolebusser.

Enhetsledere sektor 
Grunnskoler

Noen skoler har lagt inn rutiner ved 
skolestart. delvis gjennomførtpå noen 
skoler  

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen 
ved skolestart om høsten innføres «Aksjon 
skolestart» som et fast tiltak ved alle skoler 
med elever på barnetrinnet. Det utvikles en 
egen beskrivelse for dette tiltaket.

Enhetsledere sektor 
Grunnskoler

Skistua melder tilbake at tiltaket er 
gj.ført. Noen andre skoler kan melde 
at de gj.fører tiltak vedr. trygghet 
rundt skole, men det er ikke "Aksjon 
skolestart".

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Alle skolene med elever på mellomtrinnet skal 
ha lærere med kompetanse innen 
sykkelopplæring. Lærerne skal ha deltatt på 
kommunens sykkelopplæringskurs som 
utlyses 1 ganger pr år i samarbeid med Trygg 
Trafikk. En egen rulleringsplan

Enhetsledere sektor 
Grunnskoler

Ikke gjennomført 

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Helsestasjonen oppdaterer sine planer for 
virksomheten med hensyn til 
trafikksikkerhetsbudskap (overfor foreldre og 
elever)

Enhetsledere sektor 
Helsetjenester og 

miljø

ikke rapport på 

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Kommunen skal fortløpende sende ut 
informasjon om fylkeskommunale 
tilskuddsordninger til relevante kommunale 
instanser samt frivillige organisasjoner.

Enhetsledere sektor 
Helsetjenester og 

miljø                               
Enhetsleder Kultur

Dette legges ut på Narvik kommunes 
nettside



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Kommunen utarbeider årlig en oversikt over 
trafikkulykker og trafikkskadde i kommunen. 
Oversikten gjennomgås i kommunens 
ledergruppe.

Enhetsledere sektor 
Helsetjenester og 

miljø.              
Enhetsleder Veg og 

park

Årlig rapport fra Statens Vegvesen

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig 
stimuleres til å implementere reisepolicy i 
egen virksomhet

Rådmann Enhetsleder 
Kultur

Anbefales å tas ut ved neste rulering

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske 
trafikksikkerhetstiltak på kommunal veg, og 
gjennomføre disse innenfor eksisterende 
økonomiske rammer.

Enhetsleder Veg og 
park

20	% 80	%

Handlingsplan vedtatt i gjeldende 
temaplan trafikksikkerhet

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Ha en prioriteringsliste for 
trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksveg, og 
med årlig rullering.

Enhetsleder Veg og 
park 0 100	%

Vedtak ifm gjeldende temaplan 
trafikksikkerhet

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Ha utarbeidet skriftlige rutiner for snøbrøyting 
/ snørydding / rydding av vegetasjon på 
skoleveger.

Enhetsleder Veg og 
park 100	%

Etablert drift- og 
vedlikeholdsstandard for offentlige 
kommunale veier

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Ha rutiner for å kvalitetssikre 
reguleringsplaner i forhold til trafikksikkerhet. Enhetsleder Veg og 

park

Kontinuerlig. Deltakesle i 
planprosesser

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Ha rutiner for kvalitetssikring av 
trafikksikkerheten i forbindelse med 
anleggsvirksomhet, både i kommunal og 
privat regi.

Enhetsleder Veg og 
park

Kontinuerlig i vedtak, godkjenninger, 
uttalelser

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Ha utarbeidet rutiner for håndtering av innspill 
fra etater, organisasjoner eller publikum. Enhetsleder Veg og 

park

Gjennomføres årlig vedr offentlige 
veier

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

2015 Ha oversikt over, og eventuelt søke om 
fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

Enhetsleder Veg og 
park

Gjennomføres årlig vedr offentlige 
veier

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Iinnen utgangen av 2016 ha utviklet og vedtatt 
retningslinjer for arbeidsreiser for alle 
kommunalt ansatte og politikere.

2016
Rådmann
og enhetsleder HR

Ikke påbegynt

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 innen utgangen av 2017 ha implementert / 
forankret retningslinjene for arbeidsreiser i alle 
kommunens avdelinger.

2017
Rådmann
og enhetsleder HR

vedtatt for 2017

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Hvert år, på den nasjonale refleksdagen 
(oktober) påvirke kommunens ansatte til å 
benytte refleks som fotgjengere i mørket, 
gjennom ulike aktiviteter

Årlig

Enhetsleder sektor 
Helsetjenester og 
miljø                                   
Enhetsleder kultur

Gjennomføres delvis 

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Hver vår gjennomføre aktiviteter som skal 
stimulere flere til å sykle samt å bruke 
sykkelhjelm. Årlig

Enhetsleder sektor 
Helsetjenester og 
miljø                                   
Enhetsleder Kultur

Gjennomført i samarbeid med blant 
annet skoler

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Ved gjennomgang av nye avtaler om kjøp 
eller leasing av kjøretøyer, skal montering av 
alkohollås vurderes utfra en helhetsvurdering.

Enhetsleder Økonomi Ikke gjennomført 



plan	
vedtatt	år	 tiltak	

årstall	

Ansvarlig	enhet	

finansiering	

skal	
finansieres	
innenfor	

Ekster
nt	
finaser

Kommentar Gjennomført	/	år	

prioritert	
Temaplan for 

trafikksikkerhet i 
2015 Trafikksikkerhetstiltak innarbeides i strategisk 

plan for kompetanseheving
Rådmann  
Enhetsleder HR

Ikke implementert da strategisk 
kompetanseplan ikke har vært 

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Alle kommunens ledere og mellomledere skal 
innen utgangen av 2016 ha gjennomført ½ 
dags kurs i trafikksikkerhet

2016
Enhetsleder Trygg trafikk har hatt  gjennomgang 

med ledere 

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Det skal gjennomføres trafikksikkerhetskurs 
for ansatte som bruker motorisert kjøretøy i 
sitt daglige virke. Alle ansatte som med 
motorisert kjøretøy kjører over 3000 km i året i 
tjeneste, skal få tilbud om å gjennomføre et 
HMS trafikkurs og et førstehjelpskurs hvert 
tredje år

Enhetsledere delvis, men ikke systematisk 

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Alle skolene skal i planperioden innen 2017 
ha hatt minimum 2 av skolens lærere på kurs i 
trafikksikkerhet. Kurset vil ha fokus på 
kunnskapsløftets kompetansemål med 
hensyn på trafikk, forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler, 
sykkelopplæring mm.

2017

Enhetsledere sektor 
Grunnskoler

vedtatt for 2017

Temaplan for 
trafikksikkerhet i 

Narvik 2014-2017

2015 Alle ansatte ved kommunens helsestasjoner 
skal innen 2017 ha gjennomført 
trafikksikkerhetskurs innenfor området 
«sikring i bil»

2017

Enhetsledere sektor 
Helsetjenester og 
miljø.

Vedtatt for 2017



Helse	og	omsorg

Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Rådmannens	
budsjettforslag	
2014-2017

Vil	endres	avhengig	av	hva	som	blir	vedtatt	i	
budsjettet!

IKT	
HOSSystemansv
arlig

Stilling	for	å	sikre	systemeierskap	innen	
sektorene	i	helse	og	omsorg,	ivareta	nødvendig	
kompetanse	for	løpende	support,	
problemløsning	og	utvikling	av	fagsystem,	samt	
delaktig	for	fremtidig	bruk	av	velferdsteknologi

581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 				4	071	900	 130
Villa	Solborg Opprettelse	av	31	boenheter	for	tilpasset	

heldøgns	helse-	og	omsorgstjenester	for	ulike	
brukergrupper,	blant	annet	unge	demente,	
samt	dagsenter.	Tiltaket	vil	øke	kapasiteten	for	
heldøgns	tjeneste	der	det	er	venteliste.	Gradvis	
opptrapping.

######
# 3850000 3850000 3850000 3850000 3850000 3850000 	24	710	000	 113

BPA	ny	bruker Brukerstyrt	personlig	assistanse	(BPA)	øker	i	
omfang.	Dette	tiltaket	gjelder	en	ny	
ressurskrevende	bruker. 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 				4	900	000	 325

Effektivisering	
innen	omsorg

Igangsetting	av	et	arbeid	for	å	utrede	en	
optimal,	helhetlig	omsorgstjeneste	basert	på	
effektiv	bruk	av	korttids-	og	avlastningsplasser	
og	hjemmebaserte	tjeneste ######

# -800200 -800200 -800200 -800200 -800200 -800200 		-3	801	200	 330 Prosjekt.

Helsestasjon	for	
eldre

Helsestasjon	for	eldre	skal	være	er	
lavterskeltilbud	der	eldre	kan	få	informasjon,	
veiledning	og	gjennomføre	enkle	
undersøkelser.	Tiltaket	er	oppført	med	0,5	
årsverk	de	første	årene	for	deretter	å	øke.	
Dette	tiltak	må	samordnes	med	andre	tiltak	
som	gjelder	samme	målgruppe. 323000 323000 323000 323000 323000 323000 				1	938	000	 330

Tiltaket	er	
blitt	utsatt	i	
budsjettprose
ssen.



Helse	og	omsorg

Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Korttidsplasser	
for	demente

Tilbudet	på	de	ordinære	korttidsplassene	
ivaretar	ikke	personer	som	lider	av	demens.	For	
å	bedre	korttidstilbudet	for	alle	er	det	forslag	
om	å	gjøre	om	3-4	langtidsplasser	til	
korttidsplasser	ved	skjermet	avdeling	ved	
Furumoen	sykehjem.	Tiltaket	reduserer	
inntekt. 320000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 				2	840	000	 340

OFU-Kontrakt

Prosjekt	for	å	søke	om	støtte	for	offentlig	
forsknings-	og	utviklingskontrakt	(Innovasjon	
Norge)	mellom	privat	og	offentlig	sektor,	i	
samarbeid	med	frivillige.	Hensikten	er	
forebygging,	samhandling	og	utvikling	av	
velferdsteknologiske	løsninger. 500000 							500	000	 110

Delelementer	
av	prosjektet	
er	
gjennomført.	

Effektforbedrin
g	
integreringsarb
eid	/	færre	
passive	
sosialhjelpsmot
tak	ere

Innsats	for	å	få	større	effekt	av	
integreringsarbeidet,	styrke	og	videreutvikle	
samhandling	med	andre	enheter,	privat	
næringsliv	og	andre	samarbeidspartnere.	Målet	
er	å	forebygge	frafall	fra	videregående,	og	
utvikle	og	styrke	botilbud	og	arbeid	for	unge	og	
vanskeligstilte. 500000

#######
#

#######
#

#######
#

#######
#

#######
#

#######
# 		-5	500	000	 360

Helsesøster	
skolehelsetjene
sten

Økt	stillingsressurs	som	helsesøster	i	
helsestasjon	og	skolehelsetjenesten.	
Helsesøstrene	jobber	primærforebyggende	
med	alle	barn	og	unge	i	kommunen	og	har	fått	
flere	arbeidsoppgaver. 512000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 				4	412	000	 366

100%	stilling	
fra	2015

Helsesøster	
flyktning

Mange	flyktninger	bosettes	i	Narvik	hvert	år.	
Dette	er	familier	som	trenger	tett	oppfølging,	
og	som	ikke	får	et	likeverdig	tilbud	og	hjelp	
som	etnisk	norske	i	dag.	Dette	er	også	viktig	for	
forebygging	og	bedring	av	integreringen.

650000 650000 650000 650000 650000 650000 				3	900	000	 366
50%	stilling	
fra	2016



Helse	og	omsorg

Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Koordinering	av	
tjenester,	KE

Samhandlingsreformen	medfører	flere	
oppgaver	og	tjenester	som	må	koordineres	i	
større	grad	enn	tidligere.	KE	har	et	spesielt	
ansvar	for	dette.	Det	bør	derfor	vurderes	å	øke	
kapasiteten	med	et	årsverk. x 550000 550000 550000 550000 550000 550000 3300000 FaFo

Etablert	i	
2014.	Ikke	
avsatt	nye	
midler	til	
tiltaket	(?)

Hverdagsrehabi
litering

Utvikling	og	implementering	av	ny	arbeidsform	
i	hjemmetjenesten	som	med	målrettet	innsats	
øker	egenmestring	og	aktivitet	hos	den	
hjemmeboende,	og	reduserer	behovet	for	
kommunale	tjenester	over	tid.	Dette	er	også	et	
tiltak	for	å	kunne	gi	flere	brukere	tjenester	i	
fremtiden.	Består	av	tverrfaglig	team;	sykepl,	
helsearb,	fysio,	ergo.	Prosjekt	i	2014	og	2015.	
Kostnad	er	noe	usikker,	det	er	søkt	om	
eksterne	midler	for	2014	Bør	evalueres	for	
videre	fremdrift	fra	2016.

300000 600000 ? ? ? ? ?
internt	+	
søke	ekst

Hjemm
etj	

Helsetj

0,75%	ergo,	
0,75%	
sykepleier	og	
0,50%	fysio.

Vurdere	
tverrfaglig	
styrking	av	
helsestasjon-	
og	
skolehelsetjene
ste

Statlig	utviklingsstrategi	for	helsestasjons-	og	
skolehelsetjenesten	(Helsedirektoratet)	angir	
flere	områder	der	det	i	Narvik	er	behov	for	å	
styrke	tilbudet	i	forhold	til	faglig	norm.	Vurdere	
økt	aktivitet	mellom	helsesøstre	og	
fysioterapeuter.

x x x x x x x søke	ekst
BUF	

Helsetj

100%	stilling	
som	
helsesøster	
besatt	i	2014,	
50	%	
helseøster	i	
2015.		100%	
helsesøster	i	
prosjetstilling	

Vurdere	økt	
helsesøstertjen
este

Dette	bør	vurderes	i	sammenheng	med	andre	
tiltak	for	å	styrke	forbyggende	arbeid	blant	
barn	og	unge.	Økonomiske	beregning	gjelder	
1,5	årsverk	helsesøster. 325000 650000 975000 975000 975000 975000 				4	875	000	

søke	
ekst

Styrket	
tjeneste	via	
andre	tiltak.	
100%	
prosjektstillin

Folkehelsearbeid,	forebygging	og	helsefremming



Helse	og	omsorg

Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Vurdere	økt	
fysioterapitjene
ste

Dette	bør	vurderes	i	sammenheng	med	andre	
tiltak	for	å	styrke	forbyggende,	
helsefremmende	og	rehabiliterende	arbeid.	
Økonomiske	beregning	gjelder	2,7	årsverk	
fysioterapeut.	Fysioterapeutstilinger	
delfinansieres	av	staten	med	kr.	180.000	pr.	
årsverk. 275000 380000 760000 760000 1E+06 1E+06 				4	227	000	

For	2016:	
50%	fysio	
knyttet	til	
videregående	
i	prosjekt,	
ekstern	
finansiering.

Vurdere	økt	
omfang	av	
tilrettelegging	i	
hjemmet

Tilrettelegging	av	bolig	for	at	innbyggere	skal	
kunne	bo	i	eget	hjem	og	være	selvstendig	og	
aktiv.	Boligtilrettelegging	og	tekniske	
hjelpemidler	for	funksjons-	og	sansetap.	
Økonomiske	beregning	gjelder	1,0	årsverk	
ergoterapeut	og	0,5	årsverk	
servicemedarbeider	ved	hjelpemiddellageret.

x

E	580	
000	S	

250	000

E	580	
000	S	

250	001

E	580	
000	S	

250	002

E	580	
000	S	

250	003

E	580	
000	S	

250	004

E	580	
000	S	

250	005 				4	980	000	
søke	
ekst

Prosjekt	i	1	
år.

Vurdere	
hjemmebesøk	
til	eldre	over	80	
år

Besøk	med	kartlegging	av	hjemmeforhold	hos	
hjemmeboende	eldre.	Målet	er	å	redusere	
negative	faktorer	og	øke	de	positive	faktorene	
for	helse	og	mulighet	for	å	bo	hjemme	lengst	
mulig.	Tiltaket	må	også	ses	i	sammenheng	med	
hverdagsrehabilitering	og	helsestasjon	for	
eldre.

x x x x x x søke	ekst
BUF	

Helsetj
Økt	fokus	på	
sunn	oppvekst	
blant	barn	og	
unge

Økt	fokus	på	sunn	oppvekst	og	faktorer	som	
påvirker	stimulering	av	normal	utvikling	for	
barn	og	unge	i	alle	barnehager	og	skoler.	
Innebærer	å	utvikle	strategier	og	gjennomføre	
tiltak	og	opplæring	innenfor	områder	der	dette	
er	mangelfullt.	Må	evaluere	tiltak	for	å	kunne	
vurdere	effekt. x x x x x x x Internt

Barneh
ager	
og	

skoler

Barnehager	
har	fokus	på	
sunt	kosthold,	
uteakt.,	sosial	
kompetanse,	
tiltak	mot	
mobbing,	etc.	
Skoler	holder	
på	med	ulike	



Helse	og	omsorg

Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Økt	fokus	på	
trivsel	i	barne-	
og	
ungdomsskole

Fokusere	og	gjennomføre	tiltak	som	fremmer	
trivsel	og	reduserer	mobbing	i	alle	klasser	og	
klassetrinn.	Tiltakene	må	evalueres.

x x x x x x x Internt Skoler
Økt	fokus	
risikofaktorer	
for	barn	og	
unge.

Alle	ansatte	som	møter	barn	og	unge	i	sitt	
arbeid	bør	fokusere	på	forhold	som	kan	
innebære	uheldige	oppvekst-	og	
levekårsforhold.	Stimulere	positiv	utvikling,	
eventuelt	følge	opp	mistanker	om	negative	
forhold.	Narvik	skal	være	en	TIBRkommune.	
Dette	er	et	tiltak	for	å	unngå	at	barn	og	unge	
kommer	i	risiko. x x x x x x x Alle

Implementer
es	i	2017	ved	
2	PMTO	
terapeuter,	
der	
oppvekskoord
inator	har	
implementeri
ngsansvar	
sammen	med	

«Vårres	
ungavårres	
framtid»

Prosjekt	i	samarbeid	med	Fylkesmannen	i	
Nordland.	Prosjektet	omhandler	ulike	forhold	
som	angår	barn	og	unges	oppvekst.	
Folkehelsekoordinator	er	kontaktperson	for	
Narvik	kommune.	Prosjektet	omfatter	flere	
enheter	og	ses	i	sammenheng	med	tiltak	i	TIBR	
og	andre	tiltak	som	omfatter	barn	og	unge.

x x Internt

Folkeh
elseko
ord.	+	
flere

Oppvekskoor
dinator	har	
koordinerings
anvarer	opp	
mot	alle	
tjensten	som	
arbeider	med	
målgruppne	
for	det	
arbeidet	jf.	

Vurdere	
oppfølging	av	
«Barn	og	
overvekt»

Prosjekt	som	pågår	der	implementering	
avhenger	av	oppfølgingskapasitet	fra	
helsestasjon,	og	må	ses	i	sammenheng	med	
«Tverrfaglig	styrking	av	helsestasjon-	og	
skolehelsetjeneste». x x x x x x x Internt

BUF	+	
rektor
er

Vurdere	«ZIPPIS	
venner»

Et	tiltak	for	å	øke	fokus	på	psykisk	helse	i	
barneskolen.	Krever	økt	kapasitet	av	
skolehelsetjenesten	og	samarbeid	med	
skolene.	Ses	i	sammenheng	med	«Tverrfaglig	
styrking	av	helsestasjon-	og	
skolehelsetjeneste». x x x x x x Internt

BUF	+	
rektor
er

Annet	
liknende	tiltak	
er	igangsatt	
på	alle	
klassetrinn.	
Helsesøstren	
har	iverksatt	i	
2015	i	



Helse	og	omsorg

Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Vurdere	
«Psykisk	helse	i	
skolen»

Et	tiltak	for	å	øke	fokus	på	psykisk	helse	i	
ungdomsskolen.	Krever	økt	kapasitet	av	
skolehelsetjenesten	og	samarbeid	med	
skolene.	Ses	i	sammenheng	med	«Tverrfaglig	
styrking	av	helsestasjon-	og	
skolehelsetjeneste».	Det	pågår	et	tilsvarende	
tiltak	i	videregående,	som	vi	har	god	erfaring	
med.	Det	er	en	utfordring	at	dette	ikke	
gjennomføres	systematisk	på	lavere	trinn.

x x x x x x Internt

BUF	+	
rektor
er

Gjennomføre
s	fast	i	vg.

Vurdere	
foreldreveiledni
ng,	ICDP

Veiledning	av	helsesøster	for	alle	foreldre	for	å	
unngå	at	problem	oppstår.	Krever	samarbeid	
med	spes.ped	og	barnehager,	i	tillegg	til	stilling	
som	helsesøster.	Ses	i	sammenheng	med	
«Tverrfaglig	styrking	av	helsestasjon-	og	
skolehelsetjeneste». x x x x x x Internt

BUF	+	
rektor
er

Foreldreveile
dning	ICDP	gis	
av	enheten	
Spes.ped.	til	
foreldregrupp
er	i	
barnehagen,	
slik	at	dette	

Vurdere	økt	
jordmorkapasit
et

Det	bør	vurderes	å	øke	tjenesten	med	1,0	års

325000 325000 325000 325000 325000 325000 				1	950	000	 BUF

Eksterne	
midler	til	
0,50%	økning,	
1.04.16-

Arbeids-	og	
språktrening	for	
fremmedspråkli
ge

Planlegge	og	iverksette	tiltak	for	å	fremme	
arbeidstrening	og	språkopplæring	i	alle	
enhetene	i	kommunen.	Oppfølging	fra	NAV.

x x x x x x
internt	+	
søke	ekst

NAV	+	
flere

Behov	for	
mer	
engasjement	i	
enhetene.

Vurdere	
oppfølging	
etter	tilsyn	fra	
miljørettet	
helsevern

Miljøfaktorer	har	betydning	for	barn	og	unges	
helse	og	læringsmiljø.	Det	gjennomføres	
systematiske	miljørettede	
helsevernundersøkelser.	Tiltak	for	bedring	må	
følges	raskere	opp	i	barnehager	og	skoler.

x x x x x x x
Må	

beregnes

Byggfo
rvaltni
ng
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Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Vurdere	økt	
oppfølgingstjen
este	innen	rus	
og	psykiatri

Det	bør	vurderes	å	øke	tjenesten	med	1	årsverk

617000 617000 617000 617000 617000 617000 				3	702	000	

Øreme
rkede	
midlr?

2015:	
Oppstart	ett	
årsverk	i	3	år,	
eksterne	
midler.

Vurdere	økning	
i	boligtjenesten,	
Rus	og	Psykiatri

Det	bør	vurderes	å	øke	tjenesten	med	1,0	
årsverk	for	å	gi	et	bedre	tilbud	til	beboere	i	RoP-
tjenesten.	Hensikten	er	å	styrke	boevne,	
forhindre	utagering	og	avhjelpe	5	nye	
kvinnelige	beboere.	Sees	mot	øremerkede	
midler. 700000 700000 700000 700000 700000 700000 				4	200	000	

Øreme
rkede	
midlr?

Søkt	og	ikke	
fått.	Fortsatt	
behov.

Vurdere	
forebyggende	
tjenester	for	
rus	og	psykisk	
syke

Etablere	et	lavterskeltilbud	med	formål	å	drive	
opplysningsarbeid	spesielt	innen	Hepatitt	og	
HIV	for	denne	brukergruppen	for	å	unngå	at	
helseplager	utvikler	seg.	Forslaget	innebærer	
0,5	årsverk. 350000 350000 350000 350000 350000 350000 				7	902	000	

RoP	i	
samar
beid	
med	
andre

Behov	for	
kapsistet	for	
forebygging	
og	oppfølging

Vurdere	
kartlegging	av	
rus,	psykisk	
helse,	vold	og	
trusler	i	nære	
relasjoner

Fokuset	på	trusler	og	vold	bør	økes	generelt.	
Blant	annet	på	tidlig	kartlegging	hos	gravide	
hos	kommunejordmor	og	i	helsestasjon.	Krever	
et	godt	oppfølgingssystem	når	problemer	blir	
avdekket.	Deler	forutsetter	høyere	kapasitet	
hos	kommunejordmor.	Tiltaket	bør	
gjennomføres	for	flere	grupper. x x x x x x 	internt	

BUF	og	
RoP	+

0,50	%	stilling	
økt	hos	
jordmor	
våren	2016,	
der	bl.annet	
tidlig	
hjemmebesøk	
etter	
fødselen,	

«Trygg	i	
Nordland»

Prosjekt	som	skal	bidra	til	en	oversikt	over	
skadebilde,	utvikle	tiltak	og	samordne	tiltak	for	
skade-	og	ulykkesforebygging.	Dette	prosjektet	
er	et	samarbeid	mellom	ulike	enheter,	
Nordland	fylkeskommune	og	Norsafety.

x x x internt

FaFo+	
helse,	
kultur

Brukermedvirkning
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar



Helse	og	omsorg

Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Vurdere	system	for	brukerundersøkelserPlanlegge,	vurdere	og	velge	et	system	som	
enkelt	kan	benyttes	til	ulike	undersøkelser	som	
grunnlag	for	kvalitetsforbedring	i	enhetene.	
Kostnad	avhenger	av	hvilken	løsning	som	
velges.	Bør	ses	i	sammenheng	med	
kvalitetssystem. x x x x x x x HR+

Kommuneforl
aget	sin	
Bedrekommu
neplattform	
er	kjøpt	inn.	
Her	ligger	det	
en	rekke	
brukerunders

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Rekrutteringsar
beid

Det	er	utfordrende	å	rekruttere	
høgskoleutdannet	personell	til	enkelte	enheter.	
Sykehjem	er	spesielt	utsatt	for	mangel	på	
sykepleiere	og	at	det	er	mange	som	nærmer	
seg	pensjonsalder.	Det	bør	settes	i	gang	et	
arbeid	for	felles	rekruttering. x x

HR	og	
enhete
ne

Narvik	
kommune	
deltar	aktivt	
på	
næringslivsda
ger	i	
Nordland	og	
Troms	med	

Fagopplæringsa
nsvarlig	på	
tvers	av	
enheter

Opprette	en	stilling	som	har	et	ansvar	på	tvers	
av	enhetene	for	faglig	opplæring	og	
oppdatering	av	ansatte	i	samarbeid	med	
enhetslederne	i	HO. x x x x x x

HO	
enhete
r	+	
FaFo

En	del	
enheter	har	
opprettet	
fagansvarlige	
internt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar
IKT-
basisfunksjon

Faktagrunnlag	avhenger	av	at	riktige	data	
rapporteres	gjennom	ulike	system.	Effektive	IT-
systemer	er	en	forutsetning	for	god	drift.	Soft-	
og	hardware	må	videreutvikles	og	ha	
tilstrekkelig	stabilitet	og	tilgjengelighet. x x x x x x x

IT	+	
system
ansv.

Vurdere	
innføring	av	et	
elektronisk	
kvalitetssystem

Kvalitetssystemet	skal	fungere	effektivt	i	
sammenheng	med	styringssystemet,	og	inneha	
internkontrollfunksjon	og	HMS	system.	
Kostnader	avhenger	av	valg	av	firma.	Vurdering	
pågår. x

HR	+	
FaFo

Kvalitets-	og	
HMS-system	
er	kjøpt	inn	
fra	
Kommunefarl
aget.	HMS-
systemet	er	

Kompetanseutvikling

Kvalitetsutvikling
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Tiltak Beskrivelse
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar

Dokumentasjonsstandard
Utrede,	vedta	og	implementere	en	standard	for	
dokumentasjon	av	planlagt	og	utført	
helsehjelp.	Standarden	skal	spesifikt	definere	
dokumentasjonens	hyppighet,	omfang,	innhold	
og	plassering	i	kommunens	EPJ-system. x FaFo

Plan	for	
innføring	av	
nytt	nasjonalt	
nødnett

Innføring	av	nytt	nasjonalt	nødnett	kan	
medfører	behov	for	investeringer	i	utstyr	og	
noe	mer	personale.	Dette	må	utredes	og	
implementeres. x x x x x x x Helse

Planlegging	
2016	og	
implementer
es	årskiftet	
2016/2017

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar
Aktiviterer	i	
hverdagen

Øke	aktivitetstilbudet	for	utvl.hemmede	og	
funksjonsh.	Gjennom	økt	bruk	av	
velferdsteknologi.	Må	ses	i	sammenheng	med	
UH/Fabu-prosjketet	 x x x x x x x

UH+Fa
bu

Prosjektet	er	
avsluttet.

Økt	fokus	på	aktiv	hverdag	for	alleEtterstebe	innovative	løsninger	for	å	øke	brukernes	livskvalitet. Internt	+ Flere

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Ansvar
"Aleensenteret" Konkretisering	av	samarbeid	og	samordning	

mellom	næringsliv,	NK	og	frivillige	for	å	øke	
aktivitet	for	ulike	brukergrupper	ved	Alleen.	
Fysio	Ergo	og	LMS	bidrar	inn	veiledning. x Internt	+ Flere ?

Velferdsteknologi	og	innovasjon

Samarbeid	med	frivillig	og	næringsliv


