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Forord 
 
Narvik kommunes årsregnskap 2021 er ferdigstilt og oversendt revisjonen for behandling 19.04.2021.  

Endelig delingsoppgjør av Tysfjord kommune mellom Hamarøy og Narvik kommune er innarbeidet i 
årsregnskapet. Delingen er basert på avtale om økonomisk oppgjør mellom kommunen, som ble vedtatt 
i begge kommunene 16. desember 2021.  

Driftsregnskapet er gjort opp i balanse et netto driftsresultat på kr 23,5 millioner. Dette tilsvarer 1,1% av 
brutto inntekter. Avviket i forhold til siste prognose i 2021 skyldes i hovedsak økt skatteinngang i Norge. 
Den økte skatteinngangen ga kommunen kr 42 millioner i skatteutjevningsmidler over budsjettert nivå.  

For konsernet Narvik kommune var omsetning på ca 2,4 mrd kroner. Konsolidert netto driftsresultat ble 
på 19,1 mill kr. Merforbruket i 2021 er på 1,45 mill kr som dekkes inn neste år. 

Investeringsregnskapet for konsernet viste investeringer for 450 mill kr i 2021. Investeringsregnskapet er 
gjort opp med et udekket beløp til inndekning neste år år på 2,5 mill kr. Investeringene finansieres i 
hovedsak av kompensert moms og lån. Selskapene i konsernet legger frem egne årsregnskap for 
nærmere informasjon. Det vises også til konsolidert årsregnskap for konsernet Narvik kommune.  
 
Den totale driften av tjenesteområdene utgjør et merforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. kr 45 
millioner. Det er innenfor områdene Oppvekst og Omsorg og mestring at det er de største 
overskridelsene i forhold til budsjett. De to sektorene har stått og står midt i omstillingsprosesser for å 
få harmonisert kostnadsnivået mot kommuner det er naturlig å sammenligne oss med. I begge 
sektorene tar det lengre tid og får mindre effekt enn forventet av de tiltak som iverksettes. Dette på 
tross av en tett oppfølging av tiltakene internt. Vi registrerer at det er ingen enkeltfaktor som går igjen 
som er årsak i effekt av tiltak, ut over at tiltak tar lengre tid enn forespeilet. Utfordringer knyttet til 
koronapandemi og å rekruttere tilstrekkelig med personell til de ulike tjenestene har vært en 
medvirkende årsak til dårligere økonomisk måloppnåelse.  

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse med inndekning av tidligere år udekket beløp på kr 5,5 
millioner fra 2020. I tillegg dekkes underskudd fra tidligere Tysfjord kommune, korrigert for endelig 
delingsoppgjør med kr 3,5 millioner.  

I 2021 ble det igangsatt lederutvikling for rådmannens ledergruppe og alle enhetsledere. Målsettingen 
har vært å etablere en felles lederplattform for felles verdier og lederprinsipper i hele den nye 
kommunen. Arbeidet vil pågå inn i 1. halvår 2022 og bli videreført med et tilsvarende program for 
mellomledere. Begge disse programmene har vi fått eksterne OU-midler for å gjennomføre.  

Arbeidet med å harmonisere tjenestenivået til samme nivå som sammenlignbare kommuner er kommet 
godt i gang, og det forventes positive driftsmessige konsekvenser i 2022 og videre i 
økonomiplanperioden.  
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Sentrale kapitler 

Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000       

 Regnskap 
i fjor 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Regnskap Avvik i kr Avvik i % 

Sum generelle driftsinntekter -1 550 562 -1 569 475 -1 563 184 -1 629 507 66 323 4,2 % 
Avskrivinger 75 162 46 688 46 688 87 494 -40 806 -87,4 % 
Motpost avskrivninger -75 162 -46 688 -46 688 -87 494 40 806 87,4 % 
Netto finansutgifter 85 273 92 098 93 398 80 265 13 133 14,1 % 
Sum disponeringer eller dekning 
av netto driftsresultat 

-58 374 38 827 15 862 23 517 -7 655 -48,3 % 

Til disposisjon -1 523 663 -1 438 550 -1 453 923 -1 525 725 71 801 4,9 % 

Politisk ledelse 8 672 8 052 9 057 9 890 -833 -9,2 % 

Rådmannen 24 149 20 663 23 965 24 228 -263 -1,1 % 

Virksomhetsstyring 69 389 61 043 67 139 69 872 -2 733 -4,1 % 

Oppvekst 430 463 422 163 436 694 444 843 -8 149 -1,9 % 

Omsorg og mestring 576 889 519 178 563 197 608 880 -45 682 -8,1 % 

Helse og velferd 210 657 198 571 217 443 219 688 -2 244 -1,0 % 

Plan, næring, kultur og teknisk 
drift 

180 106 171 286 180 173 173 177 6 996 3,9 % 

Fellesinntekter og kostnader 23 339 37 594 -16 978 -24 852 7 874 46,4 % 

Sum disponering 1 523 663 1 438 550 1 480 690 1 525 725 -45 035 -3,0 % 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 0 0 26 767 0 26 766 100,0 % 

 
Sum generelle inntekter viser en merinntekt på kr 66,3 millioner, tilsvarende 4,2%. Merinntekten er i 
hovedsak som følge høyere skatteinntekt enn forventet siste måneder av året.  

Avvik og merinntekter til finansiering av koronautgifter følger av at bevilgninger ble mottatt sent på 
året. Bevilgningene er ikke budsjettert og viderefordelt til tjenesteområdene.  Tjenesteområdene har 
tilsvarende merutgifter. 

Det er et merforbruk i sektorene samlet på kr 45 millioner målt mot revidert budsjett.  Det vises til egne 
kapitler under kommunens tjenesteområder for redegjørelse av resultater per sektor. Korona gir et 
merforbruk i tjenesteområdene på samlet kr 11,4 millioner med tilsvarende merinntekt på 
fellesområdet. 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
       

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr Avvik i % 

Frie disponible inntekter       
Rammetilskudd -750 595 -722 058 -762 513 -779 983 17 470 2,3 % 
Inntekts- og formuesskatt -575 575 -635 877 -637 131 -654 798 17 667 2,8 % 
Eiendomsskatt -132 295 -134 483 -124 483 -123 200 -1 283 -1,0 % 
Andre generelle driftsinntekter -92 096 -77 057 -39 057 -71 526 32 469 83,1 % 

Sum Frie disponible inntekter -1 550 562 -1 569 475 -1 563 184 -1 629 507 66 323 -4,2 % 
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Rammetilskudd

Rammetilskuddet består av flere elementer. Samlet rammetilskudd er regulert opp med kr 40,5
millioner som følge av koronapandemien og fordelt i 2021 i økonomirapport 1 og 2 til bestemte formål i
tjenesteområdene som kompensasjon for tapte inntekter og merutgifter.

Det er bevilget nye midler etter siste saldering og totalt har kommunen mottatt kr 52 millioner i
kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien, inkl. kr 11 millioner i
skjønnsmidler som kompensasjon for merutgifter smitteverntiltak. Øremerkede prosjektmidler kr 5,4
millioner er ført til bundet fond, der midler ikke er benyttet i 2021.

Inntektsutjevning skatt ble kr 7 millioner høyere enn opprinnelig budsjett. For inntektsutjevning
benyttes folketall 01.01. hvert år. Inntektsutjevningen 2021 er i hovedsak påvirket av at landets
skatteinngang ble vesentlig høyere enn anslått i revidert statsbudsjett.

Inntekts- og formuesskatt

Narvik kommune fikk kr 679 millioner i skatteinntekter inkl. kr 20,7 millioner i naturressursskatt i 2021.
Inntekten ble kr 42 millioner utover budsjettert nivå.

Rammet ilskudd Regnskap 2021 Reg. budsjet t Oppr.budsjet t Regnskap i fjor
Oppri nnel i g buds j ett I nnbyggerti l s kudd/utgi fts utj evni ng
utenom pa ndemi en 663 260 000 663 264 000 663 260 000 659 130 000

Korona mi dl er - ti l l eggs bevi l gni ng ra mmeti l s kudd 34 496 000 30 000 000 22 351 000

Skj ønns mi dl er knyttet ti l pa ndemi en 11 018 470 7 000 000 2 706 082

Pros j ekts kj ønn 5 400 000 1 000 000 10 830 000

Rammet ilskudd før inntekt sut jevning 714 174 470 701 264 000 663 260 000 695 017 082

I nntekts utj evni ng 65 808 602 61 248 996 58 797 996 55 578 310

Totalt rammet ilskudd 779 983 072 762 512 996 722 057 996 750 595 392
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Skatteinngangen for kommunesektoren totalt i 2021 var 16 prosent, høyere enn i 2020.  

Narvik kommune hadde en egen skatteinngang på 86% av landssnittet i 2021 og 94,6% inklusiv 
inntektsutjevning.  Skatteveksten var 15 % høyere enn i 2020 tilsvarende kr 83,8 millioner.  

Skattøre for 2021 ble justert opp til 12,15 prosent for kommunene. I 2020 var nivået 11,10 prosent og i 
2022 10,95 prosent. 

Andre generelle driftsinntekter består av havbruksfond kr 10,2 millioner, naturressursskatt kr 20,6 
millioner, konsesjonsavgifter kr 10,2 (næringsfondet) samt integreringstilskudd kr 19,7millioner. 
Naturressursskatt er bokført under posten, men budsjettert under skatteinntekter.  Dette gir avvik og 
merinntekt i tabelloversikten andre generelle driftsinntekter.  

  

Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 
       

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr Avvik i % 

Finansinntekter/-utgifter       
Renteinntekter -9 186 -2 917 -2 917 -11 676 8 758 300,2 % 
Utbytter -16 429 -17 000 -23 700 -21 901 -1 799 -7,6 % 
Renteutgifter 38 369 33 140 33 140 29 554 3 586 10,8 % 
Avdrag på lån 72 519 78 876 86 876 84 288 2 588 3,0 % 

Sum Finansinntekter/-utgifter 85 273 92 098 93 398 80 265 13 133 14,1 % 
 
 

Økonomisk oppgjør mellom Narvik- og Hamarøy kommune- deling av Tysfjord kommune 
 
Det er i årsregnskap 2021 foretatt endelig økonomisk oppgjør mellom Narvik- og Hamarøy kommune.  

I forbindelse med delingen av Tysfjord kommune til henholdsvis Hamarøy kommune og Narvik 
kommune har det vært gjennomføre forhandlinger mellom kommunene om delingsoppgjøret. Det har 
vært gjennomført formelle forhandlinger med forhandlingsutvalgene i 2020 og i 2021. I tillegg har det 
vært et meklingsmøte der Statsforvalteren var til stede i 2020.  

KomRev Nord IKS fikk i oppdrag å utarbeide en rapport for delingen av Tysfjord kommune, der man tok 
utgangspunkt i alle verdier og forpliktelser i Tysfjord kommune. Ved første forhandlingsrunde i 2020 
forelå en foreløpig rapport fra KomRev Nord. Foreløpig rapport fra KomRev Nord viste til et forholdstall 
mellom Hamarøy kommune og Narvik kommune på henholdsvis 53 % mot 47 %. Årsregnskap 2020 ble 
avlagt med forbehold om endring av dette forholdstallet. I den endelige rapporten fra KomRev Nord 
datert 16. juli 2021 ble delingsbrøken satt til 49,1 % til Hamarøy kommune og 50,9 % til Narvik 
kommune.   

Med bakgrunn i inndelingslova har KomRev Nord og partene lagt til grunn at fast eiendom skal tilfalle 
den kommunen eiendommer ligger. Begge parter har innhentet verdivurdering av utvalgte 
eiendommer. Partene har også innhentet hver sin verdivurdering av Tysfjord kommunes aksjer i Nord 
Salten Kraft Holding AS og enkelte andre aksjeposter. I tillegg har det blitt lagt ned et betydelig arbeid i 
begge kommunene for å få oversikt over andre forhold som kan påvirke delingsoppgjøret.  
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I forhandlingsmøtet mellom partene i 2021 ble alle hovedutfordringene som har vært oppe i prosessen 
gått gjennom for å finne en løsning. Løsningen som til slutt ble anbefalt av begge forhandlingsutvalgene 
inneholder en totalløsning som tar utgangspunkt i KomRev Nords rapport, men avviker på noen 
punkter.  

Forhandlingsutvalgene kom til enighet om en løsning, økonomisk oppgjør, som innebærer at Hamarøy 
kommune overtar hele Tysfjord kommunes aksjepost i Nord Salten Kraft Holding AS mot at Hamarøy 
kommune samtidig overtar Narvik kommunes andel av Tysfjord kommunes gjeld med kr 91 millioner, 
fordelt på langsiktig og kortsiktig gjeld.  

Den utjevningen som KomRev Nord hadde lagt opp til, hvor Narvik kommune skulle betale i overkant av 
kr 22 millioner til Hamarøy kommune på grunn av skjevfordelte eiendomsverdier inngår som en del av 
totalløsningen med bytte av aksjer mot gjeld, slik at det ikke skal ytes noe utjevning fra Narvik 
kommune.  

Utover dette legges det opp til at eiendeler og gjeld fordeles i henhold til KomRev Nords rapport, 
herunder at Narvik kommune overtar hele Tysfjord kommunes andel i Hålogaland ressursselskap IKS, 
mens Hamarøy kommune overtar aksjene i Tysfjord Arbeidssamvirke AS, HT-Safe AS og AS 
kommunemineral.  

Avtale om deling og økonomisk oppgjør ble vedtatt i respektive kommunestyrer 16. desember 2021. 
Avtalen fastsatte at deling skal skje med utgangspunkt i balansedato 31.desember 2019. Avtale om 
økonomisk oppgjør ivaretar konkrete forhold knyttet til fordeling av aksjepost i Nord Salten Kraft 
Holding og fordeling av gjeld. Foreløpig deling som ble foretatt i årsregnskap 2020 er korriger i 2021. 
Korrigering som følge av avtale om økonomisk oppgjør ga endringer i fordeling av inntekter fra utbytte 
og utgifter til renter og avdrag. Korrigeringer i årsregnskap 2021 for 2020 og 2021 fremkommer i tabell 
under.  

 

Utbytte 
Narvik kommune har mottatt utbytte fra Nordkraft AS på kr 22,3 millioner i 2021 og 500 tusen i 
kundeutbytte fra Gjensidige.  

 
 

Hamarøy overtar alle langsiktige lån fra Narvik iht tabell: 58 930 760,32          Narvik kommunes andel- 50,9%

Narvik kommunes andel av kassekreditt (kortsiktig gjeld) overføres 

til  Hamarøy 32 069 239,68          Justeres  mot rest investeringsgjeld

Totalt 91 000 000,00          Endring balanseverdi langsiktig og kortsiktig gjeld

Aksjer NSKH AS: Andel fra Narvik

Hamarøy overtar hele aksjeposten fra Tysfjord. 31 968 291,47          Andel fra Narvik 50,9%. Utbytte for 2020 og 2021 motregnes.

Tysfjord ASVO AS Andel fra Narvik

Hamarøy overtar hele aksjeposten fra Tysfjord. 90 000,00                   Ikke utbytte. 

Hålogaland Ressurselskap IKS Andel fra Hamarøy

Narvik overtar hele andelsposten fra Tysfjord 53 000,00                  Ikke utbytte

HT Safe AS Andel fra Narvik Er fordelt. Ikke utbytte.

Hamarøy overtar hele aksjeposten fra Tysfjord. 113 400,00                

Kommunemineral AS

Hamarøy overtar hele aksjeposten fra Tysfjord. Andel fra Narvik  Ikke utbytte.

20 360,00                  

Ofoten Brann IKS

Hamarøy overtar hele aksjeposten fra Tysfjord. Andel fra Hamarøy  Ikke utbytte.

9 992,00                    

Korrigering av beløp i balansen bokført verdi
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Renteutgifter  
Renteutgifter er noe lavere enn budsjett og har sammenheng med stabilt lavt rentenivå gjennom året. 
Gjennomsnittlig rente for 2021 var 1,2%. Siste låneopptak som ble gjort i 2021 var på 260 millioner, 
dette til 3 årig fastrente på 1,195%.   

Regnskapet viser samlede utgifter for kommunens investeringsgjeld inkl investeringslån Narvik Vann KF.  

Konsernets gjeldsgrad er på 132% og kommunekassens gjeldsgrad er på 82%. Måltallet er satt i 
økonomiplanen på 80%.  

Norges Bank har i mars -22 lagt en høyere forventet rentebane enn hva som ligger som forutsetning i 
gjeldende økonomiplan. Med vår nåværende gjeldsforpliktelse vil en økning i renten på 0,5% poeng gi 
årlig økte renteutgifter på kr 10 millioner. Økte rente- og avdrag vil innebære behov for økte inntekter 
eller en reduksjon i kostnadsnivå på tjenestene.   

Rentenivået i 2021 har vært svært lavt, og medvirker til et godt resultat for indikator kapitalutgifter. 
Renteutgifter ble kr 3,5 millioner lavere enn opprinnelig budsjett og kr 8,8 millioner lavere enn regnskap 
2020. Positivt avvik i 2021 er påvirket av økonomisk oppgjør med Hamarøy kommune om deling av 
Tysfjord.  

De største investeringene i 2021 var brannstasjon samt pågående prosjekt nytt helsehus med oppstart 
2020 og forventet avslutning 2023.  

Renteinntekter  
Kommunens renteinntekter i 2021 er kr 11,6 millioner. Kr 5,3 millioner gjelder renteinntekter fra utlån 
av Start-lån-midler. Disse har sin motpost i kommunens innlån fra Husbanken. Over tid vil renteinntekter 
og renteutgifter innenfor start-lån-ordningen utjevne hverandre.  

Kr 2,3 millioner gjelder renteinntekter på innskudd i bank. 

Av øvrige renteinntekter på kr 4 millioner gjelder kr 0,5 millioner i forsinkelsesrenter på kommunens 
utestående fordringer. Kr 2,8 millioner gjelder renter fra salg av Ballangsleira i 2018. Salgssummen/lån 
innfris i 2027. Inntil betaling skjer beregnes forsinkelsesrenter med 2,5% p.a. som inntektsføres årlig. 
Herav er kr 2,8 millioner etterberegnet og inntektsført i 2021. 

Kr 320 000 er inntektsførte renter for 2021 på lån/selgerkreditt ytt til kjøpere av Framnes u-skole, Gamle 
sykehjem og Kinobakken 1. 

Kommunekassen og konsernet lånegjeld 2021 
Tallene er basert på resultat 31.12.2021 

 

Utvikling lånegjeld - øk.planvedtak 2021

Narvik kommune 1 755 926 064        

Husbanklån 418 534 822           

Narvik Havn 325 240 000           

Narvik Vann 532 000 000           

Total gjeld konsern 3 031 700 886        
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Vedtatte finansielle måltall 

Narvik kommunes måltall følger av ny kommunelov og forutsetninger i økonomiplanen 2021-2024: 

Kommunestyrene har ansvar for å fastsette finansielle måltall. Det skal avsettes midler som sikrer en 
god økonomiforvaltning. Avsetninger skal sikre at investeringene over tid har egenfinansiering og midler 
skal avsettes i tråd med langsiktige utfordringer og strategier.  

 

Tabellen over viser resultater for indikatorene i 2021.  Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
måler hvor mye som er igjen til å dekke framtidige utgifter eller investeringer. Disposisjonsfondet er 
uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift og til egenfinansiering av 
investering.   Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle 
tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.  

Investeringsnivået for kommunen har økt i økonomiplanperioden og gjeldsgrad ligger høyere enn 
måltall. Økt gjeld og økning i rentenivå gir isolert et press på økonomisk handlingsrom i årene framover. 
Parallelt har Narvik kommune utfordringer i drift av tjenesteområdene. Dette begrenser det vedtatte 
handlingsrommet og måltall om netto driftsresulat og avsetning til disposisjonsfond.  

Fremtidig vedtatte investeringer og nye investeringsbehov medfører derfor krav til overskudd i den 
ordinære driften, som vil redusere behov for lånefinansiering.  For Narvik kommune må netto 
driftsresulat og avsetning til disposisjonsfond øke i kommende økonomplanperiode for å kompensere en 
høy gjeldsgrad.   

Konsernets gjeldsgrad er svært høy og fordrer tilsvarende økt egenfinansiering i kommende 
økonomiplanperioden for å sikre nødvendig balanse, måloppnåelse og handlingsrom.  

Måltall

MÅL i  % av 

driftsinntekter

REGNSKAP 2021 i  

% av 

driftsinntekter

KONSERN REGNSKAP 

2021 i  % av 

driftsinntekter

REGNSKAP 

2020 i  % av 

driftsinntekter

KONSERN 

REGNSKAP 2020 i  % 

av driftsinntekter

netto driftsresultat 3 % 1,05 % 0,80 % -2,81 % -2,07 %

Gjeldsgrad, netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter korriger 

for husbank 80 % 82,12 % 132,34 % 80 % 127 %

Disposisjonsfond 5 % 1,66 % 2,08 % 0 2,46 %

Kapitalutgifter (renter og avdrag) skal ikke overstige 8% av 

driftsinntekter 8 % 5,32 % 5,80 % 5,39 % 5,75 %



Årsmelding 2021 
 

Side 10 av 44 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 

 
Beløp i 1000 
       

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr Avvik i % 

Avsetninger og bruk av 
avsetninger 

      

Overføring til investering 179 7 000 8 000 8 211 -211 -2,6 % 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-4 192 -240 -1 451 7 735 -9 185 -633,2 % 

Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0,0 % 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0,0 % 
Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-84 555 1 367 9 313 37 135 -27 822 -298,7 % 

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0,0 % 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0,0 % 
Dekning av tidligere års 
merforbruk i driftsregnskapet 

30 194 30 700 0 -29 564 29 564 0,0 % 

Netto avsetninger -58 374 38 827 15 862 23 517 -7 655 -48,3 % 
 

 
Overføring til investering 
Det er overført midler fra drift til investeringer til finansiering av egenkapitaltilskudd KLP 
(pensjonsordning) på kr 6 millioner.  
Videre er det overført midler til finansiering av investeringsprosjekt som ble igangsatt som del av 
korona-kompensasjon i 2020. Formålet med bevilgningen var å bidra til økt aktivitet i bygg og 
anleggsbransjen samt innhente vedlikeholdsetterslep i kommunene. I bevilgningskjema 2B fremkommer 
disse prosjektene merket med (C19). Det ble bevilget tilsammen kr 9,7 millioner til Narvik kommune. I 
2020 ble det utgiftsført kr 6,7 og resterende midler ble avsatt på fond til sluttfinansiering i 2021.  
 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 
I årsregnskap 2021 er det en netto økning av bundne fondsmidler på kr 7,8 millioner.  I løpet av 2021 er 
avsatt nye midler på kr 27,5 millioner og brukt kr 19,7 millioner. I note 11 til årsregnskapet fremgår 
vesentlige fond og bevegelser.  
 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 
Netto avsetninger til disposisjonsfond har sammenheng med økonomisk oppgjør mellom Narvik- og 
Hamarøy kommune i forbindelse med deling av Tysfjord kommune. Narvik kommunes andel av dekning 
av tidligere års merforbruk i 2020 er korrigert og tilbakeført til disposisjonsfondet. Korrigert beløp i 
denne sammenheng er kr 29,6 millioner. Øvrig avsetning til disposisjonsfond følger av mindreforbruk i 
2021 i driftsregnskapet, etter øvrige disposisjoner og avsetning til fond.  
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Status investeringer 

 
De største investeringsprosjektene i 2021 var helsehus, brannstasjon og sluttføring ny ungdomsskole. 
Det ble bevilget låneopptak for disse prosjektene for tilsammen kr 145 millioner. Brannstasjonen ble 
ferdigstilt ved årsskiftet 2021-22. For ny ungdomsskole er det forskyvning av kostnader fra 2020 som har 
gitt økt finansieringsbehov og sluttfakturering i 2021. Prosjektene er gjennomført innen bevilget 
låneramme. Helsehuset vil ferdigstilles i 2024/25. 

I 2020 ble det bevilget ekstra tilskudd fra staten, i forbindelse med korona til vedlikehold og 
rehabilitering av kommunal infrastruktur. Formålet med bevilgningen var å bidra til økt aktivitet i bygg 
og anleggsbransjen samt innhente vedlikeholdsetterslep i kommunene. Kriteriet for tilskuddet var at 
midlene skulle benyttes til nye prosjekt som kom i tillegg til vedtatte budsjett for 2020 samt at 
prosjektene måtte ha oppstart i 2020. I bevilgningsskjema 2B fremkommer disse prosjektene merket 
med (C19). Det ble bevilget tilsammen kr 9,7 millioner til Narvik kommune. I 2020 ble det utgiftsført kr 
6,7 og avsatt kr 3 millioner til bundet investeringsfond. Det ble meldt behov for ytterligere kr 3,3 
millioner for å sluttføre prosjektene i 2021, som ga en mindre egenandel for kommunen.   

Videre ble det ble i 2020 bevilget en samlet ramme på kr 7,3 mill til nytt sykesignalanlegg. Det ble 
kostnadsført kr 3,3 i 2020 og 3,4 millioner i 2021. 

I rådmannens budsjettgrunnlag 2021 ble det lagt et anslag på Narvik Vann KF sitt finansieringsbehov i 
2021. Foretaket la senere frem sitt budsjettforslag som viste et finansieringsbehov på kr 103 millioner. 
Dette er en økning som følger av at den nye kommunen har økt investeringsbehov, særlig innen avløp.  

Nye prosjekter for 2021 

I forbindelse med arealeffektivisering og skolestruktur er det gjennomført investeringstiltak innen flere 
skoler. Det er også igangsatt forprosjekter for nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik og ny barneskole 
(Frydenlund). Dette følger av arealeffektivisering og tiltak i vedtatt i driftsbudsjett for sektor oppvekst. 
Totalt er det investert for kr 6,5 millioner innen oppvekst i denne forbindelse.  

Fornes kai er et tidligere vedtak om investeringsbehov i Ballangen kommune, før 
kommunesammenslåing, som er realisert og regulert inn som investeringstiltak i Narvik kommune. 

 Forhold som ikke inngår i vedtatt budsjett og fremkommer som avvik i investeringer i varige 
driftsmidler samt motpost tilskudd fra andre.  

Tidligere økonomiplaner og budsjettvedtak har lagt føringer for arealeffektivisering parallelt med 
investering i nye bygg. Utfasing av gamle bygg skal skje i samhandling med Narvikgården AS.  

I 2021 er følgende 3 bygg solgt til selskap tilhørende Narvikgården AS: 

Øvreveien 7 (Framnes u. skole), Kinobakken 1 (Narvik kulturskole) og Sykehusveien 3 (Narvik gamle 
sykehjem/REO). Det er videre gjort avtale om at oppgjør mellom partene gjennomføres i 2024. Salg av 
byggene fremkommer i oversikten som utlån av egne midler. Salg og utlån er gjennomført høsten 2021 
og inngår ikke i revidert budsjettvedtak 2021. Salg av byggene fremkommer som avvik mot budsjett. 

Videre er det gjennomført overdragelse av boliggater i Fagernesfjellet mellom Narvik kommune v/ Veg 
og park og Narvikfjellet allmenn AS samt adkomstveg i forbindelse med utbygging av Medby 
Næringspark. Det til årsregnskap og bevilgningsoversikt 2B investering der prosjektene fremkommer. 
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Koronapandemien- inntekter og utgifter driftsregnskapet 

Koronapandemien har satt sitt preg på regnskapsåret 2021. Det er overført kr 52 millioner i generell 
kompensasjon over rammetilskuddet i tillegg til kr 48 millioner i øremerkede tilskudd, totalt kr 100 
millioner.   

De største postene har vært kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, karantenehotell 
og teststasjon ved grensen.  

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter er overført i sin helhet til Futurum, som har 
ivaretatt ordningene med behandling av søknader og videretildeling av midlene. 

  

Tjenesteområdene har hatt inntektssvikt som følge av redusert åpningstilbud (idrett og svømmehall, 
kulturtilbud og SFO). Det er vanskelig å kontrollere i hvor stor grad inntektssvikten er relatert til korona 
og om bevilgninger har vært tilstrekkelig for å dekke tapte inntekter. Utover dette forholdet har Narvik 
kommune i stor grad mottatt kompensasjon for merutgifter og skattesvikt for regnskapsåret 2021. 

  

  

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder 

 

Beløp

7 895

420

17 796

1 000

7 468

4 018

195

1 875

11 018

51 685

Andre tilskudd kommunal- og helsedepartementet (beløp i 1000 kr)

16 606

16 488

2 163

437

714

169

1 500

8 716

300

1 200

48 293

99 978

Gjennomføring av stortingsvalg

Tilleggs-kompensasjon 2. halvår

Skjønnsmidler knyttet til smittevern og TISK-strategien

Kompensasjon for skattesvikt

Habiliering og avlasting funksjons-hemmede

Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter,  1. og 2. halvår

Kontrolltiltak med smittevern

Sentrale bevilgninger koronapandemien

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilb. innen ps helse- og rusarbeid

Sum ekstrabevilgninger kommunal og Helsedepartementet

TOTALT

Sårbare barn - skole og barnehage

Digitale hjelpemidler

Aktivitetstilbud og besøksvert (sårbare eldre)

Testing ved grenseoverganger

Smitteverns- og oppfølgingsarb. for personer med rus- og ps. helseproblemer

Sum ekstrabevilgninger rammetilskuddet

Kommunal kompensasjons-ordning til lokale virksomheter

Innreise-karantehotell

Ungdomspakke sommerskole

Tiltak sårbare barn

Vaksinasjon

Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 2. halvår
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Beløp i 1000      
Tjenesteområder Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Budsjett 
2021 

Regnskap Avvik i % 

Politisk ledelse 8 672 8 052 9 057 9 890 -9,2 % 
Rådmannen 24 149 20 663 23 965 24 228 -1,1 % 
Virksomhetsstyring 69 389 61 043 67 139 69 872 -4,1 % 
Oppvekst 430 463 422 163 436 694 444 843 -1,9 % 
Omsorg og mestring 576 889 519 178 563 197 608 880 -8,1 % 
Helse og velferd 210 657 198 571 217 443 219 688 -1,0 % 
Plan, næring, kultur og teknisk drift 180 106 171 286 180 173 173 177 3,9 % 
Fellesinntekter og kostnader 23 339 37 594 -16 978 -24 852 46,4 % 

Sum 1 523 663 1 438 550 1 480 690 1 525 725 -3,0 % 

 
Budsjett for rammeområdene er styrket gjennom året i forbindelse med tertialrapporter. Totalt er 
rammeområdene styrket med kr 97 millioner herav kr 25 millioner i forbindelse med merutgifter korona 
samt fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjør 2021 på kr 12 millioner. Øvrig styrking av 
budsjettrammer på kr 60 millioner følger av utfordringer meldt fra rammeområdene. De største 
utfordringene har vært lavere inntekter for ressurskrevende brukere i pleie og omsorg, lavere 
integreringstilskudd samt økte utgifter til fastlegeordning.  Det vises til redegjørelse under hvert 
rammeområde.  
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Likestilling 
Tiltak for å hindre diskriminering  
Narvik kommunes har vedtatt arbeidsgiverpolitikk med verdier, holdninger og praksis som arbeidsgiver 
skal følge. I kommunens arbeidsreglement reguleres at arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar 
for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette innebærer bl.a. at alle skal behandles med respekt 
og verdighet. Trakassering og diskriminering på bakgrunn av bl.a. kjønn, seksuell orientering, religion, 
livssyn, etnisitet, språk, funksjonshemming eller politisk syn skal ikke forekomme og vil ikke bli tolerert. 
Jf. arbeidsmiljølovens § 13–1. Narvik kommune arbeider for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering. 

Figur under viser prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Narvik kommune pr. 01.12.2021 
basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger.  
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Heltid- og deltid i Narvik kommune. Kvinner og menn.  Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per 
01.12.2021. Kilde: KS PAI-register 

 

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i 
hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. 

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har 
en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en 
annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen. 

HMS 
Tiltak for å sikre en høy etisk standard i virksomheten 
Narvik kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all virksomhet. Både folkevalgte 
og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. I 2021 ble etiske retningslinjer i Narvik kommune 
vedtatt av kommunestyret. Det er iverksatt tiltak for å sikre at etiske retningslinjer gjøres kjent for alle 
ansatte samt nyansatte i tiden fremover.  

I 2021 ble også arbeidsgiverpolitikk for Narvik kommune vedtatt. Ett av de prioriterte innsatsområdene i 
vår arbeidsgiverpolitikk er nettopp etikk og samfunnsansvar. Konkret jobbes det her med tillit og 
omdømme samt varslingskultur. Intern varslingsrutine er utarbeidet i dialog med tillitsvalgtapparatet. 

I 2021 har fokus vært å sikre og videreutvikle et godt HMS-arbeid i Narvik kommune. Narvik 
Bedriftshelsetjeneste (NBHT) har i 2021 ferdigstilt HMS-kartlegginger i enhetene inkludert 
oppfølgingsplaner.  
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AMU har i 2021 behandlet 57 saker på 7 møter. Faste punkter på sakslisten har vært avvik, sykefravær 
og orientering fra Narvik Bedriftshelsetjeneste. 

Alle enheter skal ha operative HMS-utvalg som skal bidra til gjennomføring av fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i enheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. HMS-utvalgene skal være 
med til å sikre en god medvirkning for alle i enheten.  

Det er i 2021 gjennomført 40-timers grunnkurs i arbeidsmiljø (HMS), samt dagskurs i HMS for ledere. 
Det har vært godt fremmøte og engasjement på disse kursene. På slutten av 2021 ble utarbeidelse av ny 
overordnet handlingsplan for Narvik kommunes HMS-arbeid igangsatt.  

Det ble i tillegg gjort forberedende arbeid med henblikk på å etablere en overordnet samarbeidsavtale 
med Narvik Bedriftshelsetjeneste. Avtalen skal bidra til det systematiske HMS-arbeidet, og underbygge 
den overordnede handlingsplanen for HMS.    

Viktige fokusområder for 2022: 

 Tilby støtte til de ulike HMS-utvalgene 

 Fortsette arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær 

 Videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet 

 Ferdigstille en ny overordnet HMS-handlingsplan 2022-2023 og samarbeidsplan for Narvik 
Bedriftshelsetjeneste 

 Ferdigstille ny handlingsplan for Akan-arbeidet i Narvik kommune  

 Videreutvikle samarbeidet med Narvik Bedriftshelsetjeneste, NAV lokalt og  NAV 
Arbeidslivssenter 

Når det gjelder det konkrete sykefraværsarbeidet i Narvik kommune, har HR-enheten gjennom 2021 
foretatt en oppdatering av Rutine for forebygging og oppfølging av sykefravær. I den forbindelse har det 
vært fokus på god lederstøtte, opplæring samt tett oppfølging av ledere. 

Gjennom primærkontaktorganiseringen på HR får ledere med personalansvar tett oppfølging tilknyttet 
sykefravær. HR bistår lederne i konkrete enkeltsaker og avklaringer, samt i arbeidet med å håndtere 
gjentakende kort- og langtidsfravær. Enhet HR har etablert faste kontordager på flere av de store 
enhetene for en tettere oppfølging av sykefraværet. Enhet HR har videre etablert tett kontakt med NAV 
Arbeidslivssenter, NAV lokalt og fastlegene i kommunen. I sykefraværsarbeidet i Narvik kommune 
benyttes Visma BI aktivt. 

I 2021 har enhet HR invitert inn kursholdere fra NAV og Narvik BHT tilknyttet også sykefravær. Gjennom 
igangsatt lederutviklingsprogram rustes lederne til å stå tryggere i lederrollen. 

Narvik kommune ser at god lederstøtte, tett oppfølging, tydelige rutiner og kontinuerlig høyt fokus over 
tid, bidrar til reduksjon i sykefraværet. 
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Utvikling i legemeldt sykefravær

Inter nko nt ro ll
Kommuneloven inneholder formelle krav til internkontroll. Rådmannens oppgave er å sørge
for at regelverket overholdes og at kommunen har en betryggende kontroll innenfor de ulike
områdene som økonomi- og personalforvaltning, anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet,
saksbehandling og myndighetsutøvelse samt tjenesteproduksjon. Kommunens enheter skal
gjennomføre internkontroll i tråd med lover og forskrifter.
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Narvik kommune benytter Framsikt som virksomhetsstyringssystemet og har i 2021 anskaffet Netpower 
Kvalitet som nytt kvalitetssystem. Disse systemene skal være den digitale grunnmuren for Narvik 
kommune sitt kvalitetsarbeid. I anledning innføringen av Netpower kvalitet ble det opprettet 
kvalitetsutvalg sentralt, samt at flere enheter har opprettet lokale kvalitetsutvalg. Hensikten med 
kvalitetsutvalgene er at man skaffer seg oversikt over type avvik innenfor sektor og i hele kommunen, 
samt å se på løsningsforslag for å lukke avvikene. Innføringen av nytt kvalitetssystem i 2021 innebærer 
et stort arbeid videre for å sikre at det er gjennomgående i hele organisasjonen. Tilgjengelighet og 
normalisering av å melde avvik for å forbedre driften skal være akseptert. Dette kommer ikke bare av å 
anskaffe nytt system. Det må jobbes inn i arbeidshverdagen til alle ansatte.  

Narvik kommune deltok i 2021, og skal delta i 2022 i KS Nordland sitt læringsnettverk med 9 andre 
kommuner for internkontroll “orden i eget hus” 

 

 
Personvernombudet og informasjonssikkerhet 
 
Personvernombudet og informasjonssikkerhetsansvarlig samarbeider med fokus på opplæring av alle 
ansatte i Narvik kommune om personvern og informasjonssikkerhet. Ansatte er pliktig til å rapportere 
avvik når det oppstår eller at de observerer et avvik.  Alle ansatte i Narvik kommune har fått tilbud og 
gjennomgått kurs i digitalt personvern i 2021.  

Narvik kommune har mottatt flere avvik med informasjonssikkerhets - personopplysninger på avveie. 
Det ble umiddelbart iverksatt tiltak for å lukke disse avvikene og de berørte ble orientert. Avvikene ble 
sendt til Datatilsynet innen fristen på 72 timer.   

Narvik kommune har anskaffet nytt kvalitetssystem som ivaretar avvik innenfor personvern og 
informasjonssikkerhet på en bedre måte. 
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Oversikt av alle systemer i Narvik kommune er gjennomgått av personvernombud og 
informasjonssikkerhetsansvarlig.  Alle systemer skal registreres i en behandlingsoversikt. Narvik 
kommune skal ha full oversikt over sine behandlinger av personopplysninger. Behandlingsansvarlig har 
ansvar for gjennomføre Ros-analyser og eventuelt DPIA.  Opptaterte protokoller over 
behandlingsaktiviteter og nye rutiner som skal overføres til nytt kvalitetssystem i 2022. 
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Kommunens tjenesteområder 

Politisk ledelse 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 8 672 9 890 9 057 -833 -9,2 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
En stor andel av merforbruket skyldes ekstra kostnader i forbindelse med avvikling av 
kommunestyremøter og ekstra kostnader i forbindelse relatert til korona. I tillegg har det vært 
ekstraordinære kostnader vedrørende lobbyvirksomhet knyttet til NTP. 

Rådmannen 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr Avvik i % 

100-RÅDMANNEN 9 340 9 385 9 300 -85 -0,9 % 
102-RÅDMANNENS STAB 14 049 13 663 12 699 -964 -7,6 % 
119-BEREDSKAPSKONTORET - 
FELLESANSVAR 

759 1 180 1 965 785 40,0 % 

Sum 24 149 24 228 23 965 -263 -1,1 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Merforbruket knyttes i hovedsak til ekstra kostnader til å håndtere koronasituasjonen. Dette gjelder 
spesielt lønnskostnader hos kommunelegene. Alle korona relaterte utgifter hos rådmannen ble ikke fullt 
ut refundert og området ville hatt et mindreforbruk på ca. 2 millioner hvis alt hadde vært refundert. 
Årsaken til dette er blant annet at driften hos kommuneadvokaten ble gjennomført med færre årsverk 
enn planlagt. 

Virksomhetsstyring 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr Avvik i % 

101-STAB VIRKSOMHETSSTYRING 319 5 002 2 505 -2 497 -99,7 % 
120-FORVALTNING 125 6 0 -6 0,0 % 
130-ØKONOMIENHETEN 21 538 19 772 18 268 -1 505 -8,2 % 
150-IT DRIFT OG UTVIKLING 23 696 15 506 15 959 453 2,8 % 
170-SAMFUNNSKONTAKT OG 
SERVICE 

7 924 11 788 12 624 837 6,6 % 

180-HR 15 571 11 064 11 295 231 2,0 % 
185-TILLITSVALGTE 217 6 430 6 486 56 0,9 % 
190-KOMMUNEADVOKATEN 0 304 0 -304 0,0 % 

Sum 69 389 69 872 67 139 -2 733 -4,1 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Økonomisk status for 2021 i kommunalområdet Virksomhetsstyring var et merforbruk på kr 2,7 
millioner. Det er to hovedårsaker til dette merforbruket. Kostnader til lisenser for ulike fagsystemer i 
kommunen har vært underbudsjettert. I tillegg har det vært nødvendig med oppgraderinger av 
fagsystemer som ikke har vært budsjettert. Dette er den primære årsaken til merforbruket på 
kommunalområdet. I tillegg er det en lønnsutgift for bilforvalter som skal fordeles på alle enheter som 
har leasingbiler. Denne ordningen kom i drift i 2021. Når årsresultatet innenfor de enheter som har flest 
leasingbiler også ble negativt, valgte vi å la lønnskostnaden stå på Virksomhetsstyring i stedet for å 
splitte disse kostnadene videre på ulike enheter.  

Oppsummering tiltak 
 
Politiske tiltak som var vedtatt for 2021: 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom alle lisenser i Narvik kommune. 
Arbeidsgruppen hadde som mandat å vurdere om man hadde rett antall brukere og om systemene 
kunne erstattes av andre fag/datasystemer som vi betaler for. Arbeidsgruppen var ferdig med sitt arbeid 
våren 2021 og hadde redusert lisens- og programvarekostnader for kr 500.000, -. Arbeidsgruppen ble 
videreført og skal arbeide med å overvåke bruk av datasystemer/lisenser og foreslå endringer.  

Det foreligger et samarbeid innenfor IT drift og utvikling med Evenes kommune. Dette samarbeidet er 
opprettholdt i 2021.  

Det er etablert en stab til Virksomhetsstyring som har ansvar for å koordinere digitaliseringsprosjekter i 
kommunen. De største prosjektene som Virksomhetsstyring var involvert i 2021 var anskaffelse og 
implementering av nytt kvalitetssystem for kommunen, uttesting av tidsregistrering for administrativt 
ansatte og videre implementering av Framsikt som styringsverktøy for drift og økonomi. Staben har også 
blitt med i et faglig nettverk i Nordland for digitalisering, etablert Helseboka som et fagsystem og innført 
ruteplanlegger for hjemmetjenesten i Ballangen som en pilot.  

Det var søkt om eksterne prosjektmidler for 2021, men søknaden nådde ikke opp.  

Det ble hentet inn erfaringer fra Bodø og Tromsø mht. sluttpakker. Det var ett av virkemidlene som 
organisasjonen hadde for å sikre en raskere omstilling/nedbemanning. Det ble ikke rettet noen konkrete 
forespørsler om bruk av en slik pakke i 2021.  

Vikarpool ble ikke utredet og iverksatt i 2021. Dette skyldes kapasiteten hos HR ble primært brukt på 
andre gjøremål, bl.a. bistå enhetsleder i oppfølging sykemeldte. Det ble gjort et forsøk på Furumoen 
sykehjem, men dette ble ikke vellykket.  

Verbalvedtak: 

Tilflytterpakken ble presisert gjennom verbalforslag. Dette ble ivaretatt under iverksettelsen. Det var 
totalt 286 personer som søkte om tilflytterpakke, hvorav 49 fikk gratis barnehageplass i 6 måneder.  

Det ble gitt tilskudd til 17 privatpersoner som kjøpte el-sykler i 2021. Av disse 17, valgte 10 å ikke 
benytte tilskuddet som var gitt som tilsagn.  
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Sak om konkurranseutsetting ble det orientert om status i kommunestyret i juni. Her ble det gitt 
informasjon om at tiltaket ikke ville bli gjennomført i 2021 på de fagområdene som ligger inn under 
Virksomhetsstyring på grunn av manglende kapasitet.  

Generell status for Virksomhetsstyring for 2021: 

Stab har vært engasjert i utviklingsprosjekter i hele 2021 jf. ovenfor. Bilforvalter har fått utarbeidet 
retningslinjer for bildrift i kommunen, der ansvaret mellom operative enheter og bilforvalter er trukket 
opp. 2021 har i stor grad gått med på å etablere ordningen. Staben til Virksomhetsstyring er utvidet i 
løpet av 2021 ved at kommuneadvokaten med personvernombud er flyttet fra rådmannens stab og over 
til stab Virksomhetsstyring. I tillegg er rådgiver for Barnehagemyndighet flyttet over fra Oppvekst til 
Virksomhetsstyring i tråd med endring av delegasjonsreglement i 2021 på fagområdet.  

Enhet Service og samfunnskontakt har primært jobbet med servicenivået i mottak og arkiv, samt å 
forberede et større arbeid med å samle, systematisere og gjøre klart for å sette bort arkiv fra hele 
kommunen. Kommunikasjonsavdelingen har vært belagt med mye arbeid knyttet til beredskap og 
pandemien spesielt. Det er etablert en vaktordning for kommunikasjon, slik at kommunen er godt rustet 
ved uforutsette hendelser også på kommunikasjon og informasjon.  

Enhet HR har vært belagt med å bistå enheter i arbeid med oppfølging sykmeldte og fortsatt 
utarbeidelse av nye rutiner/retningslinjer for kommunen. HR har også hatt ansvar for prosessen for å 
anskaffe nytt kvalitetssystem og koordinere dette arbeidet med de øvrige kommunalområdene. Enheten 
organisert lederutvikling som startet høst -21. Dette har vi mottatt OU-midler for å gjennomføre. HR har 
også koordinert og fulgt opp lærlinger. Pr. 31.12.21 var det 34 lærlinger i Narvik kommune. I tillegg er 
det igangsatt fagarbeiderløft hvor 87 ufaglærte får muligheten for fagbrev i henholdsvis helsefag og 
renhold.  

Enhet IT drift og utvikling har hatt 2 stillinger i vakanse i store deler av 2021. Det har vært krevende å 
drifte våre systemer med disse vakansene. Disse er nå på plass fra februar 2022. Ut over løpende drift og 
utbedringer av vår infrastruktur for kommunikasjon og data, har man blant annet arbeidet med å sikre 
våre systemer mot angrep utenfra. I tillegg har IT vært involvert i den del av de utviklingsoppgavene som 
kommunalområdet har ansvar for.  

Enhet Økonomi har også i 2021 hatt et stort arbeid med delingsoppgjøret for Tysfjord kommune. Dette 
arbeidet har krevd mye ressurser og har vært krevende ved at det ikke har vært gjort noe lignende 
tidligere i Norge. Økonomi har også arbeidet med digitalisering av tjenester, for å kunne redusere 
administrative belastningen i enhetene. Dette arbeidet pågår i samarbeid med de øvrige enhetene i 
Virksomhetsstyring. 2021 var første hele året hvor Framsikt ble brukt som et styrings- og 
rapporteringssystem. Oppfølging fra kontrollere mot enheter knyttet til økonomiske tiltak har vært et av 
hovedområdene for enheten. Arbeidet har gitt en tidligere innsats for å rette opp skjevheter i 
økonomien. Årsresultatet for 2021 på kommunalområdene tilsier at vi fortsatt har noe å gå på mht. 
økonomikontroll. Her blir arbeidet fra controllerne mot enhetsleder og kommunalsjefer fortsatt viktig i 
det kommende året.  
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Oppvekst 

 
Oppvekstområdet består av sektorene barnehage og grunnskole samt enhet for spesialpedagogiske 
tjenester. Det er 28 barnehager i kommunen, 15 private og 13 kommunale. Videre består området av 11 
grunnskoler hvor en av disse er privat.  
Oppvekstområdet står i en fallende demografisk utvikling som bidrar til en forventning om reduksjon i 
kostnader som samsvarer med et synkende antall brukere.  
Effekter fra vedtak i økonomiplan 2020-2023 har redusert rammen til oppvekst med rundt kr 7 millioner 
i 2021. 
Området gikk totalt med et merforbruk på kr 8,1 millioner i 2021. Hensyntatt bruk av fond ble 
merforbruket 7,6 millioner. 

  
Utvikling og utfordringer 
 
Spesialpedagogisk tjeneste 
Ofoten PPT med ansvar 610 ble avviklet 01.04.21, og ny PP-tjeneste ble opprettet under ansvar 261. 
Enheten går med et totalt merforbruk på ca. kr. 700.000,-.  
  
Sektor barnehage 
En synkende demografisk utvikling knyttet til antall barn, gir forventninger om lavere kostnader. I 2020 
var ikke driften tilstrekkelig endret, noe som førte til at måloppnåelse av tiltak ble redusert som følge av 
økende tilskuddssatser til private barnehager. Sektor barnehage hadde forventning om ytterligere 
tilpasning av behov vs. tilbud i 2021. Totalt sett har sektor barnehage hatt en tilpasning til synkende 
demografi på rundt 6 millioner, og går omtrent i balanse for budsjettåret 2021.  
  
Sektor grunnskole 
Kommunen ligger stabilt med rundt 15 elever pr. lærer og gir god lærertetthet mot lærernormen. 
Årsaken til dette er små klasser som er mindre kostnadseffektive med tanke på økonomi. 
 Rammene er allerede presset på budsjett og muligheten for å skape handlingsrom er å samle 
aktivitetene i større enheter og effektivisere arealbruken.  
Skolebyggene bærer preg av manglende vedlikehold over tid og vil kreve effektivisering i kommunen for 
å frigjøre midler til å møte etterslepet.  
Det er allerede vedtatt nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik og ny barneskole på Frydenlund.  
 
Sektor grunnskole går med et samlet merforbruk på totalt kr. 4,9 millioner i 2021. 
Fokus på likhet mellom skoler er gjennomført etter vedtak om effektivisering av administrativ/merkantil 
bemanning, som skal gi besparelse i antall årsverk. Deler av denne besparelsen må ses mot digitalisering 
og økte lisenskostnader. 
Budsjettet ble også styrket for ikke-finansiert stillinger stab oppvekst, videreutdanning mot 
kompetansekravet 2025, budsjettfeil 2020, økte kostnader til særskilte tiltak private barnehager. Disse 
utfordringene er balansert mot effektivisering merkantile, effektivisering spesialundervisning, generelt 
nedtrekk oppvekst, identifiserte strukturfordeler og skolestruktur. 
 
Vesentlige hendelser. 
Sammenslåing av ungdomstrinn har vært en krevende prosess. 
Naturlige avganger og effektivisering har bidratt til effekter av tiltaket, mens økte billettpriser på 
skoleskyss har bidratt til å redusere effekten i første skoleår. Effektiviseringen er en pågående 
kontinuerlig prosess.  
Forsinkelse i å tilpasse kommunale enheter mot minimumsnormene bidrar til at varige effekter av 
tiltakene ikke oppnås i full effekt, og leder til at tilskuddssatsene til private barnehager øker. 
Barnehagestrukturen er et tiltak for å møte synkende demografisk utvikling med varige effekter.  
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Narvik kommunestyre vedtok i sak 20/22 kommunal barnehagestruktur. På kort sikt medfører vedtaket 
avvikling av to avdelinger i Måseveien barnehage fra høsten 2022. 

Ofoten PPT ble avviklet fra 1.4.21 og fra samme tidspunkt ble det opprettet en ny enhet som 
heter Enhet for spesialpedagogiske tjenester. Enheten består av to avdelinger, spesialpedagogisk 
tjeneste for førskolebarn og pedagogisk- psykologisk tjeneste. 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr Avvik i % 

111-FELLES GRUNNSKOLE 13 942 7 403 920 -6 483 -704,5 % 
112-FELLES BARNEHAGER 91 599 88 203 85 296 -2 906 -3,4 % 
200-STAB OPPVEKST 4 583 6 352 4 554 -1 798 -39,5 % 
215-ANKENES SKOLE 38 410 33 436 33 779 343 1,0 % 
217-BEISFJORD SKOLE 9 961 10 804 11 153 349 3,1 % 
218-BJERKVIK SKOLE 19 331 17 173 19 558 2 385 12,2 % 
220-NARVIK UNGDOMSSKOLE 44 637 60 396 57 253 -3 143 -5,5 % 
221-HÅKVIK SKOLE 16 347 16 079 18 154 2 075 11,4 % 
224-SKISTUA SKOLE 25 122 27 281 27 129 -151 -0,6 % 
225-SKJOMEN SKOLE 6 995 7 576 7 903 326 4,1 % 
227-FRYDENLUND SKOLE 31 560 33 975 32 693 -1 282 -3,9 % 
230-BALLANGEN SKOLE 32 810 33 024 34 426 1 402 4,1 % 
235-KJØPSVIK SKOLE 11 208 11 327 10 588 -739 -7,0 % 
261-SPESPED-TEAMET 17 267 23 544 22 852 -692 -3,0 % 
265-BALLANGEN BARNEHAGE 4 240 3 898 4 785 886 18,5 % 
266-KJELDEBOTN BARNEHAGE 1 0 40 40 100,0 % 
267-STOLLEN BARNEHAGE 4 354 4 249 5 107 859 16,8 % 
268-BØSTRAND BARNEHAGE 4 608 4 709 5 120 411 8,0 % 
269-PÆSATUN BARNEHAGE 4 240 4 716 4 698 -18 -0,4 % 
271-BARNEBO BARNEHAGE 5 084 5 677 5 708 32 0,6 % 
272-BJERKVIK BARNEHAGE 3 241 3 544 2 836 -708 -25,0 % 
273-EMMENES BARNEHAGE 6 784 6 671 6 928 256 3,7 % 
274-FLÅKLYPA BARNEHAGE 5 091 5 248 5 477 228 4,2 % 
275-RALLARN BARNEHAGE 7 134 6 514 7 049 534 7,6 % 
276-SKARPEN BARNEHAGE 7 039 8 162 7 557 -605 -8,0 % 
277-SKISTUA BARNEHAGE 8 189 7 561 8 052 491 6,1 % 
278-MÅSEVEIEN BARNEHAGE 6 689 7 321 7 279 -42 -0,6 % 
610-OFOTEN PPT -1 -2 -201 -199 -99,1 % 

Sum 430 463 444 843 436 694 -8 149 -1,9 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Måloppnåelse for de største tiltakene var som følger: 

 Effektivisering merkantile. Tiltaket ble av formelle og praktiske årsaker ikke gjennomført per 
01.08.2021. Høyt sykefravær og begrenset inntak av vikar har imidlertid medført at besparelsen 
er oppnådd for 2021. Tiltaket er i full effekt f.o.m 2022. 

 Effektivisering av spesialundervisning. Det er ikke oppnådd ønsket nedgang i antall timer gitt til 
spesialundervisning i 2021. Det arbeides for måloppnåelse gjennom prosjektet 
kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis og annet målrettet arbeid i 
samarbeid med PPT. Dette forventes på sikt å gi ønsket effekt. 
  

 Ang. tiltak strukturendring så har skysskostnader økt. Deler av tiltaket skal være 
eiendomsforvaltning og redusert FDV - dette vil gi full årseffekt i 2022. 

 Tilpasset behov/tilbud barnehage. Totalt sett har sektor barnehage hatt en tilpasning til 
synkende demografi på rundt 6 millioner, og går omtrent i balanse for budsjettåret 2021.  
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Omsorg og mestring 

Utvikling og utfordringer 
 
Kommunalområdet Omsorg og Mestring består av 15 enheter. Området yter tjenester i spekteret 
helsefremming, forebygging, aktivisering, behandling/helsehjelp, tilsyn og oppfølging, pleie og omsorg i 
hjemmet og ved institusjon, praktisk bistand, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse og 
avlastning for ulike målgrupper.  

Området driftet i 2021 230 sykehjemsplasser (alle typer) og 90 bofellesskapsplasser med heldøgns 
pleie/omsorg. Vi hadde ca 945 tjenestemottakere av hjemmesykepleie/hjemmetjeneste, ca 190 
innbyggere mottok RoP-tjenester og 75 som fikk tjenester fra UH-enhetene. 27 innbyggere mottok 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og 34 familier fikk tilbud om barneavlastning. Drift av dagsenter 
ved Ellas Minne, Furumoen, Villa Solborg, Ballangen sykehjem og ABS (fra 011021). I tillegg dagsenter for 
utviklingshemmede ved Furugården og i Ballangen. Kommunen delfinansierte 48 plasser for varig 
tilrettelagt arbeid (VTA) i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Vi har satt ut seks heldøgns helse- og 
omsorgsoppdrag til eksterne leverandører og 21 av 27 BPA-oppdrag leveres av eksterne som fritt 
brukervalg. 

Som beskrevet under avsnitt “Økonomistatus” var 2021 preget av en krevende bemanningssituasjon. 
Både med hensyn til rekruttering av nye ansatte med riktig kompetanse, beholde ansatte og et tynt 
vikarmarked. Dette i kombinasjon med omdisponering av personell til koronaaktivitet har medført et 
høyt forbruk av overtid og vikarbyrå. og særlig fra juni og ut året. Vikarbyrå benyttes primært for å 
oppnå forsvarlig sykepleierdekning, og overtid er alltid et siste valg for å sikre grunnbemanning. 
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Oversikt bruk av vikarbyrå 2020 og 2021:

Som vi ser av oversikten er samlet bruk av vikarbyrå omtrent lik i 2020 og 2021(22,9 mill vs 21,6 mill).
Det primært sykehjem og hjemmetjenester som benytter vikarbyrå. Furumoen sykehjem (340) hadde en
liten nedgang i 2021. Det samme gjelder Narvik hjemmesykepleie og UH/RoP Sør. Kjøpsvik omsorg (345
og 347) hadde en økning i vikarbyråbruk i 2021. Dette knyttes særlig mot ferieavviklingen.
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Oversikt bruk av overtid: 

  

 Det er en økning i overtid i prosent av fastlønn fra 3,7% i 2020 (12,4 mill) til 4,9% i 2021 (16,9 mill). Bruk 
av overtid ved Kjøpsvik omsorg skyldes delvis etablering av bakvaktsordning natt som ikke var beregnet 
inn i turnus. Det er flere enheter som har et bekymringsfullt stort overtidsbruk. Årsakene er beskrevet 
over. 

Utgifter direkte knyttet til korona: 

Enhetene har gjennom året forsøkt å bokføre alle utgifter som kan knyttes til korona på særskilt sted. 
Det må likevel anføres at dette ikke er 100 % gjennomført. Regnskapstall viser et bokført beløp på kr 7 
453 586 for hele kommunalområdet, hvorav 3 441 834 er saldert inn i budsjettet. 4 011 752 av 
kommunalområdets merforbruk ved årets slutt henføres dermed til corona-utgifter. 

Viktige begivenheter   

 Ferdigstilt Handlingsplan -omsorgen for personer med demens og kognitiv svikt 2021-2024   

 Ferdigstilt Handlingsplan for kreft og lindrende omsorg 2021-2024   

 Ferdigstilt Leve Hele Livet- Handlingsplan for eldreomsorg 2021-2024   

 Oppstart Helse- og Omsorgsplan og Boligsosial Handlingsplan 

 Åpnet dagsenter “Mestringshuset” UH/RoP i Ballangen 

 Åpnet dagsenter eldre ABS 

 Oppstart Fagarbeiderløftet 2.0 
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 Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr Avvik i % 

113-FELLES OMSORG -57 289 -51 835 -61 035 -9 200 -15,1 % 
300-STAB OMSORG OG MESTRING 2 205 1 113 1 798 685 38,1 % 
310-BJERKVIK OMSORG 49 335 52 002 50 972 -1 030 -2,0 % 
320-ANKENES BO- OG 
SERVICESENTER 

23 538 24 398 26 809 2 411 9,0 % 

325-FUNKSJONSHEMMEDE 60 617 64 754 63 758 -996 -1,6 % 
328-SOLBORG 23 767 25 166 23 235 -1 931 -8,3 % 
330-HJEMMETJENESTEN 82 526 85 795 77 684 -8 111 -10,4 % 
331-OMSORGSLØNN 6 648 5 655 6 548 893 13,6 % 
333-BALLANGEN HJEMMETJENESTE 20 462 21 773 19 162 -2 611 -13,6 % 
334-KJØPSVIK HJEMMETJENESTE 11 122 13 737 10 880 -2 858 -26,3 % 
335-UH-TJENESTEN 91 727 95 022 89 675 -5 346 -6,0 % 
336-UH OG ROP NARVIK SØR 28 274 31 430 29 579 -1 851 -6,3 % 
339-OSCARSBORG BO- OG 
SERVICESENTER 

28 536 31 191 28 423 -2 768 -9,7 % 

340-FURUMOEN SYKEHJEM 104 095 107 057 99 803 -7 254 -7,3 % 
345-BALLANGEN SYKEHJEM 27 089 26 243 24 862 -1 382 -5,6 % 
347-PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM 23 362 26 786 23 310 -3 476 -14,9 % 
359-FELLESKJØKKENET (FURUMOEN) 2 165 2 272 2 914 642 22,0 % 
394-RUS OG PSYKIATRI 48 709 46 319 44 821 -1 498 -3,3 % 

Sum 576 889 608 880 563 197 -45 682 -8,1 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 

Beskrivelse av driften i sektoren på generelt nivå for 2021 

Også 2021 ble et driftsår som ble sterkt preget av korona. Dette i form av at ressurser (personell) som 
ble omdisponert til koronarelatert arbeid, et sviktende vikarmarked, økte problemer med rekruttering 
av kompetanse og enkelte utbrudd av koronasykdom. Samtidig har vi fått gjennomført mange av de 
tiltakene (både faglige og økonomiske) som ble planlagt i økonomiplanen. Takten på omstilling, 
effektivisering og bemanningstilpasninger har ikke vært tilstrekkelig høy. Her kan vi forklare mye med 
korona og tilhørende vanskelig personellsituasjon, men det skyldes også noe manglende fokus og 
gjennomføringskraft.  Enhetene har gjennomgående større fokus på forsvarlig faglig drift, enn drift 
innen økonomiske rammer.  Dette gjør at vi i sum driftet like dyrt i 2021 som i 2020 selv om målet var 
50-60 millioner lavere drift. 

Resultat- og måloppnåelse for politiske vedtak og utfordringer slik de er beskrevet i økonomiplan 
2021-2024 

 Økt dagsentertilbud  
o økt antall plasser fordelt på Ellas Minne, Villa solborg, ABS, Ballangen og Kjøpsvik 

(2022) er etablert. Både innen målgruppen eldre og utviklingshemmede 
o Overført ansvar for dagsenter UH Ballangen fra kjøpt tjeneste til egenregi 

 Tilpasninger omsorgstrapp Kjøpsvik.  
o Etablert hjemmetjeneste natt, etablert skjermet avdeling Prestegårdstunet, ikke 

ferdigstilt justering bemanning ved sykehjemmet, økt antall sykepleiere 
hjemmetjenesten 

 Forsterket skjerming og tilbud til unge demente 



Årsmelding 2021 
 

Side 29 av 44 

o Etablert ved Furumoen sykehjem uten økt kostnad, men planlagt reduksjon av antall 
plasser totalt med fire stk. 

 Velferdsteknologi/sykesignalanlegg  
o Gjennomført anskaffelse av plattform. Nye anlegg satt i drift ved Furumoen sykehjem og 

Ellas Minne. Oppstart teknisk installasjon ved ABS, Villa Solborg og OBS (igangsatt 
1.kvartal 2022) 

 Tiltrekke, beholde og utvikle kompetanse  
o Fremforhandlet og implementert arbeidsgiverpolitiske virkemidler for rekruttering og 

stabilisering, økt kompetanse på arbeidsplaner/turnus   
o Utviklet nye rutiner for gjennomføring av etter- og videreutdanning 
o I 2021 har vi hatt 42 ansatte ute i ulike videreutdanningsløp og har fått tilskudd fra 

Statsforvalteren på kr 625.000,- for å delfinansiere dette. 

 Omstilling og effektivisering 
o Jevnlig rapportering på vedtaksutvikling, økt omfang av evalueringer vedtak, innført 

høyere norm arbeidede timer helg, innført ruteplanlegger som pilot, vi har ikke 
prioritert arbeid med norm for pleiefaktor og kompetanse i sykehjem. 

o Oppsummert har omstillings og effektiviseringstiltakene hatt alt for liten effekt. Noen 
tiltak kan føres helt tilbake til 2019 og har en lav detaljeringsgrad. Dette gjelder særlig 
tiltak plassert på fellesområdet. Positivt at vi har kommet langt i evaluering av 
pasientvedtak, men påfølgende bemanningstilpasning går for sakte. 

 Nye brukere inn og ut 
o Tre nye ressurskrevende bruker enhet RoP, to ut 
o Økte/nye tiltak BPA (bygd seg opp over år), ingen ut 
o Nye brukere 2021 som ligger rett under innslagspunkt ressurskrevende 

 Koronatilpasninger 
o Utlån av ressurser til koronatiltak 
o Vaksinering av egne pasienter og ansatte 
o Håndtering av smittevern og utbrudd 

 Feilberegning ressurskrevende 
o Beregninger på inntekt ressurskrevende har vært utfordrende i 

kommunesammenslåingen, samt at innslagspunktet ble økt med tilbakevirkende kraft i 
desember 2020. For kommunen utgjør det samlet en svikt i inntekt ressurskrevende på 
mellom 7-9 millioner. 

 Investeringer 
o Sykesignalprosjektet er i rute på økonomi og kvalitet. Noe forsinket på tid. 
o Begrenset konseptutredning Barneavlastning gjennomført.  

Utfordringen gjennom 2021 er at kommunen produserer flere pleie- og omsorgstjenester enn vi har 
økonomisk rammer til. Vi har både flere pasienter/brukere enn andre kommuner, og yter større omfang 
av tjenester til våre innbyggere. Flere at økonomiplantiltakene i 2021 var derfor avhengig av en stram 
prosess med betydelig mer nøkternt tildeling og hyppig evaluering/nedskalering. Dette er prosesser som 
tar tid og som krever tett oppfølging for å få gjennomført den nødvendige bemanningstilpasningen 
etterhvert som vedtak reduseres. Kommunalområdet har i 2021 ikke hatt god nok metodikk i disse 
prosessene. Daglig drift og sikring av personell har dominert aktiviteten. Dette har særlig hatt 
økonomisk effekt i Kjøpsvik omsorg, Narvik hjemmesykepleie, UH 1 og 2 samt Ballangen 
hjemmetjeneste. For nærmere beskrivelser på flere av punktene over vises det til tertialrapport 2/2021 
(108/21). 
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Helse og velferd 

Tildelingskontoret  

2021 viste positiv utvikling (reduksjon) i antall overliggerdøgn på REO, men er fortsatt for høyt. UNN 
melder inn svært mange pasienter til korttidsopphold. Antall liggedøgn på korttidsavdelingene varierer 
fra 14 til 100 dager. Målet er at pasientene skal komme raskt hjem og få nødvendig hjelp fra de 
hjemmebaserte tjenestene. Dette krever tett samarbeid med UNN. Kontoret jobber også med å få ned 
vedtakstid på tjenestene samtidig som forsvarlighetskravet oppfylles. 

 NAV  

Enheten har i 2021 arbeidet med kvalitets-håndbok for sosiale tjenester. Denne skal være til hjelp for 
saksbehandlerne og bidra til et “riktig nivå» på sosiale tjenester. En håper at den også vil bidra til 
kostnadsreduksjoner. Det er usikkert hvor stor effekten var i 2021 men for 2022 vil effektene vises. For 
øvrig er gammelt teknisk utstyr og inventar kassert og erstattet med nytt og en har jobbet med 
rekruttering til til vakante stillinger. 

Integreringsenheten  

I 2020 ble det bosatt 2 flyktninger, i 2021 14. Anmodningen fra IMDi var 19 bosetninger. 
Kommunestyrets vedtak var 19 men kunne økes til 40. Prognosen på inntekt knyttet til 
integreringstilsuddet har et negativt avvik på kr 8 millioner men enheten endte opp med 2 millioner i 
positivt avvik. Dette klarte man ved å tilpasse driften og ved mindre utbetalinger av introduksjonslønn 
da det ble færre deltakere som følge av bosetting 2020. Det har vært avholdt flere møter og vært mye 
kontakt med ledelsen i IMDi om Narvik kommunes situasjon.  

Barnevern og ressursteam  

Barnevern og Ressursteam har et stort økonomiske merforbruk sett mot budsjett. Enheten drifter med 
antall årsverk som budsjettert, det er på de individrettede tiltak merforbruket oppstår. Bildet er i stor 
grad likt som tidligere år. Enheten hadde en prognose på kr 5 millioner i negativt avvik i 2021. Det 
knytter seg imidlertid stor usikkerhet til prognosen på grunn av uforutsigbar aktivitet.  

Forebyggende helsetjenester  

Forebyggende helsetjenester brukte mye av kapasiteten i 2021 på koronavaksinasjonsprogrammet. 
Utgifter til koronavaksinasjonsprogrammet er belastet med kr 2,6 millioner. Rekrutteringsutfordringer 
medførte redusert tilbud til skolehelsetjenesten. Etter sommeren fikk man rekruttert personell til 
prosjekt “Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten”. 

Enhet legetjenester  

Enheten har i 2021 hatt store økonomiske utfordringer. En av årsakene var C19. Det gjelder inntektssvikt 
på de kommunale legesentrene og store kostnader til lønnsutbetalinger til leger da aktiviteten måtte 
endres for å tilpasse seg pandemien. Enheten hadde rekrutteringsutfordringer som har medført større 
kostnader enn budsjettert. Det er i hovedsak kostnader til lønn, vikarer, veiledning og rekruttering. Det 
er nasjonal krise i fastlegeordningen, det samme gjelder for Narvik kommune. For å rekruttere nye leger 
og for å beholde de legene vi har kreves det et helhetlig system rundt ordningen. Det ble lagt frem en 
sak i desember om styrking av rekruttering/behold samt overtakelse av Narvik legesenter AS. I tiden 
som kommer må det ansettes flere leger enn p.t. pga norm for listelengde til nye leger. I snitt må man 
ha 1,5 ny lege for hver som pensjonerer seg.  



Årsmelding 2021 
 

Side 31 av 44 

Enhet Helse og Rehabilitering  

Fysio og ergoterapitjenesten driftet 2021 etter plan. Tjenesten har hatt ventelister for fysio og 
ergoterapitjenester. Det er lengst ventelister mot ergoterapi, noe som medførte fristbrudd. Det er 
uheldig da den overordnede målsettingen er å klare å holde pasienter og brukere hjemme lengst mulig 
gjennom tidlig innsats. Det er stor etterspørsel etter fysioterapi fra sykehjemmene og denne 
etterspørselen er utfordrende å imøtekomme. Hverdagsrehabilitering kom i gang i Ballangen men ikke i 
Kjøpsvik. Der har det vært gjennomført forberedende møter med sondering av når det vil kunne være 
mulig å starte opp med Hverdagsrehabilitering. Friskliv og mestring kom i gang med turgrupper som et 
lavterskeltilbud og er i gang med å innkalle brukere til tettere oppfølging med samtaler og individuelle 
opplegg. Enheten har utarbeidet tjenestebeskrivelse for lokalt hjelpemiddellager og videre prosess i 
forbindelse med mulig konkurranseutsetting.  

REO arbeider godt med inntak og utskrivning av pasienter. Økningen fra 12 til 18 budsjetterte senger er 
differensierte. REO kan ha 10 senger til rehabilitering/ etterbehandling, 2 senger til øyeblikkelig hjelp og 
6 senger til ventepasienter (venter på sykehjemsplass og har lavere pleiefaktor). Hvis det ikke er 
ventepasienter er bemanningen slik at de tunge sengeplassene økes fra 12 til 14. I 2021 har det vært 
stort belegg av de tunge sengene og mindre pasienter i ventesenger.  

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr Avvik i % 

115-FELLES HELSE OG VELFERD 2 598 2 242 2 622 379 14,5 % 
305-TILDELINGSKONTORET 7 712 9 656 9 509 -147 -1,5 % 
350-STAB HELSE OG VELFERD 1 258 11 832 7 344 -4 488 -61,1 % 
360-SOSIAL (NAV) 41 620 36 734 38 879 2 145 5,5 % 
363-INTEGRERINGSENHETEN 16 813 15 843 18 000 2 157 12,0 % 
366-BARN, UNGE OG FAMILIER 44 617 46 076 44 633 -1 443 -3,2 % 
370-FOREBYGGENDE 
HELSETJENESTER 

10 243 17 278 17 336 58 0,3 % 

380-ENHET LEGETJENESTER 44 642 40 133 41 957 1 823 4,3 % 
388-ENHET HELSETJENESTER 18 904 20 654 19 457 -1 197 -6,2 % 
389-REO 22 217 19 279 17 728 -1 551 -8,7 % 
620-NARVIK OG OMEGN 
KRISESENTER 

32 -40 -22 19 87,8 % 

Sum 210 657 219 688 217 443 -2 244 -1,0 % 

 
 

Kommentar til status økonomi 
Økonomisk resultat for kommunalområdet Helse og Velferd 2021 endte med 2,2 mill kr i merforbruk. 
Merforbruket skyldes i all hovedsak manglende bosetting av flyktninger i 2020 samt koronarelaterte 
utgifter. På grunn av koronapandemien ble det bråstopp i bosetting av flyktninger. Narvik kommune 
bosatte bare 2 flyktninger i 2020 mot 19 som var anmodningstallet fra IMDi, noe som førte til 
mindreinntekt i 2021 på ca 8 mill kr. 

 
Enhet Forebyggende helsetjenester som har hatt ansvar for vaksinering hadde koronarelaterte utgifter. 
Enhet legetjenester har hatt egne avtaler med legeforeningen for fastlegeordningen samt legevakt for å 
kunne opprettholde forsvarlig drift. Stab helse og velferd har vært brukt til å kostnadsføre utgifter til 
testing, herunder grensetesting som særskilt oppdrag fra helsedirektoratet. Utgifter ved grensetesting 
ble refundert av Staten mens ordinær testing ikke har vært fullt refundert og dermed har påført 
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kommunalområdet store ekstrautgifter. De fleste enhetene har hatt større eller mindre koronarelaterte 
utgifter i 2021. 

 

Resultat og måloppnåelse for politiske vedtak 

I budsjett 2021 ble noen korrigeringer fra kommunesammenslåingen tatt inn og harmonisert. Det var 
budsjett for private fysioterapeuter, andel av enhetslederstilling til helse og rehabilitering samt 
feilbudsjettert inntekt hos forebyggende helsetjenster. 

Vedtaket om økning fra 12-18 plasser på REO ble gjennomført. Til tross for økningen av kapasitet på REO 
var omfanget av utskrivningsklare pasienter på sykehuset for høyt. Dette kom av at det fra høsten 2021 
ble en endring i koronavirusets egenskaper. Det ble spredt mye mer smitte som igjen skapte mye 
sykdom hos ansatte med påfølgende lavere kapasitet på helseinstitusjonene og opphopning på 
sykehuset.  

Verbaltiltak  

Se generell beskrivelse under Virksomhetsstyring. Lokalt lager for hjelpemidler har vært vurdert 
konkurranseutsatt. I vurderingen har det vært innhentet prisoverslag for konkurranseutsetting av driften 
i hele kommunen. Ved utgangen av 2021 har de økonomiske beregningene på drift i kommunal regi 
vært lavere enn konkurranseutsetting. Kommunestyrets presisering av rådmannens budsjettgrunnlag i 
kst sak 162/20 var at det skulle være en synlig merverdi innenfor økonomisk lønnsomhet, minst like god 
kvalitet og at de ansattes rettigheter ikke skulle forringes. Drift i kommunal regi forutsetter at det finnes 
ledig lagerlokale. Dette skal ferdigstilles 1. kvartal 2022 før endelig konklusjon. Ved utgangen av 2021 
kan ikke konkurranseutsetting anbefales. 

 
  

Plan, næring, kultur og teknisk drift 

Utvikling og utfordringer 
 
Kommunalområdet spiller en sentral rolle for bolyst og som tilrettelegger for vekst i næringslivet. 
Forståelsen av omgivelsenes forventninger er viktig, så man raskt kan agere på de signaler som kommer, 
kommunisere hensiktsmessig og tydelig, samt utvikle og maksimere næringslivets, det offentliges og 
innbyggernes muligheter for verdiskapningen. 

Kommunalområdet produserer en rekke tjenester direkte for innbyggerne og har samtidig en viktig rolle 
som støtte for øvrig tjenesteproduksjon. Konkret er det en hovedoppgave å skape attraktive bomiljøer 
og relevante tilbud for befolkning og næringsliv. Dette skjer blant annet gjennom kommunens planverk 
og forvaltningen av lover og regler på en måte så det tilrettelegges for vekst og bolyst i hele kommunen. 

Kulturområdet må overordnet sees som et viktig redskap for å fremme bolyst og befolkningsvekst. Det 
jobbes kontinuerlig med å utvikle relevante tilbud, tilrettelegge og skape opplevelser, tjenester og 
arbeidsplasser innen kultur- og reiselivsnæringa.  

Arbeid med næringsutvikling skjer i tett samarbeid og samspill med de kommunale selskaper Futurum, 
Narvikgården og Narvik Havn. Det er for disse selskapene etablert en møtearena med kommuneledelsen 
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og areal og samfunnsutvikling. Strategisk næringsplan og aktuelle saker relatert til næringsutvikling 
samordnes med henblikk på å skape et sømløst, dynamisk og fremoverlent næringsapparat. 

På området Felles Plan har det i 2021 vært mye aktivitet i samarbeid med Futurum, Narvikgården og 
Narvik Havn rundt mulige næringsetableringer og koordinering inn mot kommunen. Akers etablering i 
Narvik og mulige ringvirkninger står særdeles sentralt i forhold fremtidig behov og tilrettelegging. Det 
oppleves at mange andre bedrifter også fatter interesse for Narvik som base for sine operasjoner og 
kommunen må legge tilrette for de muligheter som byr seg. 

SommerNarvik har vært gjennomført for andre år på rad - finansiert av koronamidler for næringslivet og 
bidrag fra private bedrifter og banker. Tiltaket har bidratt til optimisme for næringslivet gjennom 
aktivitet og gode familieopplevelser for innbyggere og tilreisende.  

Det har i mindre grad vært jobbet med eierskapsmeldingen, men det er nå ansatt 
controller/seniorrådgiver eierskap. Oppdatert eierskapsmelding vil komme til politisk behandling før 
sommeren 2022. 

Narvik kommune er valgt som 1 av 4 nasjonale piloter for prosjekt “Statens Hus”. Oppdragsgiver for det 
4-årige prosjektet er KDD og prosjektleder er ansatt. Prosjektet gjennomføres i tett samhandling med 
statlige etater som per i dag har sin tilstedeværelse i Narvik samt med deltakelse fra Statsforvalteren og 
Nordland fylkeskommune. 

Det har også i 2021 vært jobbet mye med karantenehotell og smittevern på vegne av hele kommunen.  

Kultur 
Enheten har 28,3 årsverk og består av tjenestene Bibliotek i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik.  Kulturskolen 
har tilbud i hele kommunen fra Bjerkvik i nord til Kjøpsvik i sør.  Det er ungdomsklubber i Bjerkvik, 
Narvik, Ballangen og Kjøpsvik.  For eldre i Narvik by er det aktivitetssenter. Idrettskonsulent er rådgiver 
for lag og foreninger og andre som utvikler idrettsanlegg og som søker spillemidler. For ungdom er det 
etablert bærekraftsenteret på Verdensteateret. Det er tett samarbeid med Friluftsrådet. Kultur 
arrangerte Sommerskolen i 2021. Kultur har flere prosjekt bl a kunstprosjekter, Sherpatrapp, Elvedalen 
som naturmøteplass samt utvikling av Hestneselva i Kjøpsvik.  

Generelt har kultur blitt en del rammet av korona i dette året med tidvise nedstengninger eller redusert 
drift. Det store prosjektet i enheten i 2021 var prosjektet Sommerskolen. Et spennende prosjekt hvor vi 
jobbet tverrfaglig internt i kommunen og med andre aktører, hvor ca 700 glade barn og unge 
deltok.  Alle barn i kommunen fikk tilbud om gode ferieaktiviteter i prosjekt Sommerskolen. 
Beklageligvis blir ikke dette tilbudet videreført i 2022. 

Apollo har hatt en utrolig utvikling hvor det på det meste er fulle klubbkvelder. Utfordringen er at det er 
behov for å øke bemanningen for å holde kvaliteten oppe og av sikkerhetshensyn. Etableringen av 
ungdomsklubb i Kjøpsvik og Ballangen har blitt godt mottatt og melder om mye aktivitet. 

Kunstprosjektene for Ungdomskolen og Brannstasjonen har gitt et flott løft til stedene. Ungdommene på 
skolen har tatt godt i mot og deltatt aktivt i utvelgelsen av kunst. Brannstasjonen forventes å åpne ca. 
1.5.22, der også kunstutsmykningen vil bli presentert.  

Kulturskolen har deltatt i kulturskoleutvikling med Norsk kulturskoleråd. Dette har gitt gode resultat og 
fordypningsprogram er etablert. 
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Etableringen av Bærekraftsenteret er en ny satsing med tilskudd. Dette vil det bli fokusert på videre, da 
vi ser at Narvik er de eneste i landet som har satset på de unge i bærekraftsammenheng. 

Areal og samfunnsutvikling 
Areal og samfunnsutvikling består av tjenestene Plan, Folkehelse, Klima, Miljø og forurensning, 
Miljørettet helsevern, Oppmåling, Byggesak, Kart, Naturforvaltning, Havbruk / Landbruk og 
Eiendomsskatt. Enheten er en viktig del av kommunens rolle som samfunnsutvikler og samfunnsaktør, 
samt en vesentlig myndighetsforvalter. Enheten har svært mange prosjekter av ulike størrelser. Enheten 
jobber aktivt med å søke midler, og bidrar også til at andre enheter og kommunale selskap mottar 
eksterne midler til sine tiltak. Enheten har også koordinatoransvaret for vannområdet Ofoten, samt har 
et vertskommunesamarbeid med Evenes kommune på flere områder. Enheten har 31 faste ansatte.  

Strømprisene i Nord -Norge er lave i en nordeuropeisk kontekst. Narviks stilling som regionalt 
transportknutepunkt med jernbaneforbindelser til Sverige og Oslo, E6 og E10 i nærheten samt isfri havn 
året rundt, tilsier at regionen er godt posisjonert innen utvikling av neste generasjon kraftintensiv 
industri. Flere betydelige industriaktører ser Narvik i et fremtidig industri- og energiknutepunkt, som kan 
skape attraktive produkter og grønne arbeidsplasser i regionen. Det er stort potensial for å utvikle 
industritomter, boområder innenfor korte tidsrammer. Positiv og økt aktivitetsutvikling for Narvik-
samfunnet betyr mye for bolyst og tilflytting.  

For å møte dette er det sentralt å være i front og myndighetenes samarbeid med industriaktører speiler 
økt kapasitetsbehov på enheten som en kritisk suksessfaktor. Det betyr et behov for å øke bemanningen 
vesentlig på kompetanse innenfor byggesaksbehandling og arealplanlegging. 

Kommunen har i 2021 deltatt og har under arbeid flere større prosjekter og planer, som blant annet 
kommuneplan, interkommunal kystsoneplan, digital tvilling og E6 Narviktunnelen. I tillegg er det i 2021 
fullført retaksering av boliger, fritidsboliger og næring. 

Veg og Park 
 
Veg og park har 31 årsverk og består av tjenestene  

 Forvaltning/drift/vedlikehold av kommunale veier og trafikkarealer 

 Forvaltning/drift/vedlikehold av offentlige parker, lekeplasser, minnesmerker 

 Parkeringsordningen i Narvik kommune 

 Stor andel kjøp av tjenester med anbud 

Drift- og vedlikehold av offentlige, kommunale veier er lovpålagt for kommunen, jfr. Veglovens 
bestemmelser.   

Driften er for alle tjenesteområder, foruten oppgaven sommervedlikehold av veg, gjennomført iht til de 
planlagte mål, omfang, kvaliteter, standarder basert på tildelt økonomisk ramme. Kombinasjonen av 
endring i klima, forventninger fra samfunnet/innbyggere/brukere samt prisnivået på tjenester, medfører 
at enheten årlig øker ressursbruken til vinteroppgaver i forhold til budsjett etter historisk normalår.  For 
å redusere uønskede hendelser som flom, skader og ulykker, medfører det at enheten har økt 
oppgavefokus på framkommelighet samt forvaltning, forebygging og driftsrutiner på vegnettet. 
Uønskede hendelser er en økende trend med årlig økte utgifter til vinteroppgaver. Det medfører at 
tildelte midler til vedlikehold i Narvik kommune reduseres vesentlig og gir tilsvarende lavere målsetting 
for vegnettet i 2028 

Værsituasjon og målinger av støv i Narvik har medført utarbeidelse av beredskapsplan i tett dialog med 
Statens Vegvesen. Driftsoppgavene løses i fellesskap. Kostnadene til oppgavene øker årlig. 
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Den største utfordringen for enheten er å stoppe forfallet, og hente inn etterslepet på offentlig 
kommunalt vegnett. I dag er etterslepet på 103 millioner kroner og 39% av vegnettet er i rød sone. 
Narvik kommune har vedtatt en strategi om at i 2028 skal kun 20% av vegnettet være i rød sone, og da 
ingen hovedveier. Dagens økonomiplan inklusiv investering tilsier at 40% av vegnettet vil være i rød 
sone i 2028 

Enheten skal delta i utviklingen og gjennomføringen av både kortsiktige og langsiktige tiltak i forbindelse 
med støvutfordringer i Narvik. 

Enheten skal utvikle forskjønnelsen (og omdømme) av Narvik med blomster og grønt. 

Enheten skal bidra til at Narvik kommune i sin helhet godkjennes for konseptet “trafikksikker kommune” 
fra Trygg Trafikk/Nordland Fylkeskommunen 

Eiendom 
Eiendomsforvaltning i Narvik kommune består av 88,5 årsverk og utfører tjenester på kommunale 
formålsbygg i henhold til vedtatt tjenesteleveranseavtale.  
Tjenestene leveres innen forvaltning, drift, vedlikehold, renhold og prosjekter. Forvaltningen har 
ansvaret for grunneierfunksjonen i Narvik kommune og alle avtaler/leieavtaler til 
Eiendomsforvaltningen. Videre har forvaltningen ansvar for organisering og utleie av kommunale bygg 
og idrettsanlegg samt opplæring i brannvern for alle brukere av kommunens bygg. Forvaltning er også 
ansvarlig for oppfølgning, fornying/utvikling og drift av eiendomsforvaltningens datasystemer. 

Drift/vedlikehold har som hovedoppgave å sørge for løpende drift og vedlikehold av alle kommunens 
formålsbygg, herunder sørge for teknisk infrastruktur i byggene som ventilasjon, varme, elektrisitet og 
vann. Avdelingen samarbeider med Prosjekt i forbindelse med å definere større vedlikeholdsoppgaver. 
Drift/vedlikehold har også ansvar for kommunens fire basseng med tilhørende badevakter og teknisk 
drift av anleggene. 

Det utføres renhold i alle kommunale bygg foruten enkelte institusjoner og UH-tjenesten. I tillegg 
utføres renhold for Narvik Vann KF, Narvik Havn KF og Ofoten Brann IKS. Brukerne er alle ansatte og 
brukerne av bygg, eksklusiv institusjoner. 

Prosjekt gjennomfører utvikling og renovering av kommunale formålsbygg. Avdelingen har en ansatt og 
leier inn prosjektledere gjennom rammeavtale for å gjennomføre prosjektene. 

Gjennom hele 2021 har det vært fokus på å drifte kommunens bygg forsvarlig sett opp mot de 
utfordringer som korona pandemien har påført samfunnet samtidig, som vi i vedtatt budsjett, fikk kutt 
på midler til vedlikehold og energiutgifter. Til tross for disse utfordringene har enheten klart å levere og 
vi har ikke hatt nedetid på noen av våre tjenester og bygg gjennom året.  

Gjennom 2021 har den pågående pandemien samt vedtatte kutt i budsjettet medført økt press på 
enhetens ansatte under utførelsen av tjenesten på kommunale bygg. Dette har medført at tiltak er blitt 
prioritert og at man derfor fått større forfall på våre bygg enn det som er normalt. Uten tilførsel av 
korona kompensasjonmidler ville en ikke vært i stand til å levere et resultat i form av overskudd. 
 Sykefraværet for Eiendomsforvaltning har i 2021 vært på 11,36%, mot et sykefravær i 2020 på 11,68%. 
Dette er ikke en ønsket utvikling og det arbeides godt på enheten i samarbeid med HR for å få klare å 
redusere fraværet. Samtidig må en innse at tjenestens karakter er slik at våre arbeidstakere over tid blir 
utsatt for belastningssykdommer og med det går ut i langvarige sykemeldinger. 
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Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr Avvik i % 

280-KULTUR 29 741 30 425 31 158 733 2,4 % 
400-FELLES PLAN 5 379 -4 230 3 369 7 599 225,6 % 
410-AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING 12 551 14 060 13 170 -890 -6,8 % 
460-VEG OG PARK 38 973 32 877 32 244 -633 -2,0 % 
470-EIENDOM 92 812 99 954 100 343 389 0,4 % 
480-RENHOLD BYGG 1 295 0 0 0 0,0 % 
650-MIDTRE HÅLOGALAND 
FRILUFTSRÅD 

-765 92 -110 -201 -183,6 % 

670-OFOTEN REGIONRÅD 119 0 0 0 0,0 % 

Sum 180 106 173 177 180 173 6 996 3,9 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Det har i 2021 vært jobbet målrettet for å holde et stramt budsjett og det har vært en prioritert oppgave 
for alle enheter i området å bidra til et samlet positivt resultat. Resultat 2021 for kommunalområdet 
Plan, næring kultur og teknisk drift i tabellen over viser et mindreforbruk på kr. 7,2 mill. Dette resultatet 
er eksklusiv finanskostnader som Bruk av / Avsetninger til fond og andre finansposter på hvert område. 
Resultat etter justeringer for finansposter viser samlet for området et mindreforbruk på kr 3,1 mill og 
beskrives pr enhet nedenfor.  For to av enhetene er regulering bruk av fond og avsetning til fond av 
betydning for prosjekter som er eksternt finansiert.  

Fellesområde 
Mindreforbruk på fellesområdet tilskrives blant annet øremerkede tilskudd med ca. kr 0,6 mill 
vedrørende korona.  Det er videre tilført ekstra koronamidler på 2 mill til felles plan. I tillegg er det 
tildelt midler vedrørende Statens Hus på kr 4 mill. som er avsatt til bundne fond.  

Fellesområdet utvidet aktiviteten innenfor budsjettrammen i siste termin med 1 årsverk for å styrke 
kommunens fokus på eierskap.  

Reelt viser regnskap Felles plan et mindreforbruk på ca kr. 800.000 etter justering for forannevnte 
poster.  

Kultur 
Årsregnskap for enhet kultur viser et mindreforbruk på 733.000.  I tertial 2 var prognosen for året 2021 
at regnskapet ville balansere mot budsjett. Driften av kulturskole og andre tjenesterfunksjoner har 
under pandemien i hovedsak vært som for normalår.  Tapt inntekt i 2021 er blitt kompensert i tert 1 og 
2 av koronamidler med totalt kr 350.000. Som følge av forsinkelse med tilsettinger, sykelønnsrefusjon og 
eksterne tilskudd, ble resultatet vesentlig bedre enn forventet. Ved å hensynta forannevnte momenter 
viser reelt resultatet et mindreforbruk på 1,23.  mill.  

Det var ikke noen innsparingstiltak på enheten i 2021. 

Areal og samfunnskontakt 
Resultat 2021 eksklusiv finansielle poster viser et negativ resultat på kr. 890.000.  Netto bruk av 
/avsetning til fond påvirker resultatet positivt.  Videre medfører ubesatte stillinger samt færre fysiske 
møter / reiseaktivitet til lavere utgifter enn avsatt i budsjett. Høy aktivitet i byggenæringen har medført 
økt gebyrinntekt sammenlignet med budsjett, som har bidratt positivt til å dekke konsulentutgifter i 
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forbindelse med eiendomstaksering i 2021. Hensyntatt de ulike økonomiske momentene, viser reelt 
resultat for enheten et samlet positivt nettoresultat på kr 1,3 mill. 

Veg og park 
Enheten har fra januar og i løpet året rapportert om et netto minusresultat ved årsslutt på omlag 2,2 
mill. Dette skyldes for høyt budsjettanslag på inntekt parkering, som formidlet under budsjettprosessen 
2021. Kombinasjonen av endring i klima, forventninger fra samfunnet/innbyggere/brukere samt 
prisnivået på tjenester, medfører at enheten årlig bruker større grad av ressurser til vinteroppgaver enn 
budsjett for historisk normalår. Fokus på oppgaver som framkommelighet, forvaltning, forebygging og 
driftsrutiner på vegnettet forsterkes for å redusere risiko med uønskede hendelser som flom, skader og 
ulykker.  I takt med økt vintervedlikehold overfører enheten midler fra sommervedlikehold. På sikt 
medfører dette tilsvarende reduksjon i kommunens måloppnåelse frem mot 2028. I 2021 har dette 
medført at 2,0 millioner planlagt til sommervedlikehold er blitt benyttet til vinteroppgaver.  

Enheten har videre, i lys av kommunens økonomiske situasjon, gjennomført betydelige reduksjoner på 
omfang av sommervedlikehold av vegnettet. Redusert omfang sommervedlikehold utgjør ca 1,0 
millioner. Disse to forhold tilsier at enhetens totale midler til sommervedlikehold av vegnett er redusert 
fra 3,5 mill til 500'. Dette medfører at vedtatt prosess med en opptrappingsplan for å vedlikeholde de 
investeringer man gjør via investeringsbudsjettet, blir forsinket. Vedlikeholdsbehov etter 
investeringsplan til 2028, utgjør 15 mill for å hindre forfall og oppnå målsetting om maksimalt 20% av 
vegnettet i rød sone.  Som følge av forannevnte forhold kombinert med satsingen via investeringer, er 
andel veger i rød sone (dårlig) ved utgangen av 2021 uendret, og er fortsatt 40% av vegnettet. 

Enheten har et netto negativt avvik (ekskl. avskrivinger) ved årsslutt på 633' på tross av urealistisk 
inntektsbudsjett på parkering med 2,2 mill. 

Enheten er tilført omlag 2 mill i Koronamidler for bruk til oppdrag og aktivitet for privat 
næringsliv/entreprenører. Aktivitet er utført med anbudsutlysninger. 

Enheten har gjennomført  

 helhetlige tilpasninger i organisasjon i henhold til tilpasset rammevilkår 

 vesentlige endringer i etablert tjenesteavtalestruktur og innhold for å oppnå en felles struktur 
og likelydende målbart og kontrollerbar tjeneste innenfor både kvalitet og økonomi 

 systemovervåkning inkludert felles kvalitets- og utførelseskrav i hele Narvik kommune 

 Værsituasjon og målinger på støv i Narvik har medført utarbeidelse av beredskapsplan for dette i tett 
dialog med Statens Vegvesen. Driftsoppgavene løses i fellesskap. Kostnadene til oppgavene er økende. 

Enheten har i 2021 overtatt samleveg og boligveier i Narvik-fjellet til offentlig veg, samt også overtatt 
nye Frydenlundforbindelsen. 

Forskjønnelsen av Narvik kommune inklusiv Bjerkvik, Ballangen og Kjøpsvik medfører omfangsøkning i 
2021 uten økning av økonomisk ramme.  

Videre er det årlig økning i ressursbruk på forvaltningssiden sett opp mot utviklingen i reguleringssaker, 
byggesaker og utbyggingsprosjekter. Enheten har som målsetting å delta aktivt som faginstans. 

Oppdatering av driftsrutiner, prosesskoder, ROS analyser skjer kontinuerlig for å sikre en operativt 
offentlig infrastruktur, som fungerer tilfredsstillende under de fleste klimatiske forhold. 
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Enheten har oppnådd målsettingen med antall positive saker i media initiert av enheten selv.  

Sykefraværet er for 2021 6,5%, noe som er en reduksjon fra 7,5% i 2020 

Resultat og måloppnåelse for politiske vedtak: Innsparingstiltak og nye utfordringer, 
samt verbalforslag. 

460-21-G: Harmonisering av offentlig vegnett. Nedtrekk 100.000 

Tiltaket harmonisering av offentlig vegnett med nedtrekk 100.000 er gjennomført. Intensjonen med 
vedtaket er en avvikling av kommunale offentlige veitjenester på privat veg når slike avdekkes. 

460-21-C3: Kombinasjon investering/vedlikehold. Tilførsel 1 mill. Påplussing vedlikehold 2021 for å 
starte å kunne vedlikeholde noe av det som investeres via investeringbudsjettet, og således maks 20% 
av vegnettet i rød sone i 2028. Behov 15 mill i 2028. 

Intensjonen med tilførsel på kr 1 mill. til vedlikehold i 2021 til å påbegynne vedlikeholde av 
veginvesteringer, ble ikke gjennomført da midlene i stedet ble brukt til nødvendig økt vintervedlikehold.  

460-21-F: Veg og Park. Etablere aksjeselskap på parkeringstjenesten, alternativt benytte et eksisterende 
kommunalt aksjeselskap. Tiltaket er p.t. ikke gjennomført. Det jobbes fortsatt med hensiktsmessig 
gjennomføring av tiltaket også hensyntatt den økonomiske gevinsten, som er forutsetningen. Det føres 
blant annet dialog med Narvikgården. 

Eiendom 
Eiendomsforvaltning gikk inn i 2021 med reduserte budsjett i forhold til 2020, og det var i 
utgangspunktet ikke forventet å kunne levere et regnskap ved årets slutt i balanse. I tillegg til tidligere 
nevnte kutt var det politisk vedtak på at underfinansiert lønnsbudsjett på renhold skulle hentes inn ved 
å kutte i tjenestens omfang/kvalitet, med anslagsvis 10-15 %. På grunn av pandemien så en raskt at det 
ikke var mulig å gjennomføre disse kuttene så raskt som forutsatt, om en samtidig skulle holde et 
forsvarlig nivå på renholdet. I tillegg har enheten hatt utgifter til lokaler til vaksine- og teststasjon, som 
ikke har vært forutsatt i budsjettet,  utgifter til smittevern samt ekstra renhold.  Enheten er kompensert 
andeler av økte utgifter i pandemien med ca kr 2,5 mill. 

Med bakteppe i kutt på vedlikeholds- og energibudsjettet har en søkt å holde en så lav aktivitet som 
mulig uten at det i for stor grad skulle gå ut over våre brukere i kommunale bygg. Narvik 
kommune har  sikret 85 % av volumet med en makspris og normal høyere enn spotpris. Dette, i tillegg til 
at budsjettet for energi ble kuttet med 1,46 mill medførte et merforbruk på strøm, som påvirket 
resultatet negativt. På slutten av året fikk vi også høyere strømpris enn tidligere år, noe som førte til et 
merforbruk strømutgifter på vel 3 mill i 2021.    

Til tross for disse utfordringene har Eiendomsforvaltning totalt levert et mindreforbruk i 2021 på vel kr 
700.000,- når netto finans på ca kr 320.000 hensyntas. 

Årsregnskap 

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Rammetilskudd -722 058 -762 513 -779 983 



Årsmelding 2021 
 

Side 39 av 44 

Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Inntekts- og formuesskatt -635 877 -637 131 -654 798 
Eiendomsskatt -134 483 -124 483 -123 200 
Andre generelle driftsinntekter -77 057 -39 057 -71 526 

Sum generelle driftsinntekter -1 569 475 -1 563 184 -1 629 507 

    

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 438 550 1 480 690 1 525 725 

    
Avskrivinger 46 688 46 688 87 494 
    

Sum netto driftsutgifter 1 485 238 1 527 378 1 613 219 

Brutto driftsresultat -84 237 -35 806 -16 288 

    
Renteinntekter -2 917 -2 917 -11 676 
Utbytter -17 000 -23 700 -21 901 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 

Renteutgifter 33 140 33 140 29 554 
Avdrag på lån 78 876 86 876 84 288 

Netto finansutgifter 92 098 93 398 80 265 

    
Motpost avskrivninger -46 688 -46 688 -87 494 
    

Netto driftsresultat  -38 827 10 904 -23 517 

    
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

   

Overføring til investering 7 000 8 000 8 211 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-240 -1 451 7 735 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

1 367 9 313 37 135 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

30 700 0 -29 564 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

38 827 15 862 23 517 

    

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 26 766 0 

 
 

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Politisk ledelse 8 052 9 057 9 890 
Rådmannen 20 663 23 965 24 228 
Virksomhetsstyring 61 043 67 139 69 872 
Oppvekst 422 163 436 694 444 843 
Omsorg og mestring 519 178 563 197 608 880 
Helse og velferd 198 571 217 443 219 688 
Plan, næring, kultur og teknisk 
drift 

171 286 180 173 173 177 

Fellesinntekter og kostnader 37 594 -16 978 -24 852 

Sum bevilgninger drift, netto 1 438 550 1 480 690 1 525 725 

    
Herav:    
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

1 438 550 1 480 690 1 525 725 
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§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Investeringer i varige driftsmidler 163 855 220 338 308 651 
Tilskudd til andres investeringer 50 000 103 465 49 165 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

7 000 6 000 5 882 

Utlån av egne midler 0 0 49 082 
Avdrag på lån 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 220 855 329 803 412 781 

    
Kompensasjon for merverdiavgift -32 711 -42 269 -24 739 
Tilskudd fra andre 0 0 -73 003 
Salg av varige driftsmidler 0 0 -47 042 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -1 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

0 0 0 

Bruk av lån -181 144 -276 311 -256 773 

Sum investeringsinntekter -213 855 -318 580 -401 557 

    
Videreutlån 50 000 50 000 34 679 
Bruk av lån til videreutlån -50 000 -50 000 -34 679 
Avdrag på lån til videreutlån 10 000 10 000 40 498 
Mottatte avdrag på videreutlån -10 000 -10 000 -31 042 

Netto utgifter videreutlån 0 0 9 456 

    
Overføring fra drift -7 000 -8 211 -8 211 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

0 -3 012 -12 468 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

0 -8 800 -9 065 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 8 800 9 065 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-7 000 -11 223 -20 679 

    

Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 0 0 
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§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Helhetlig styring 0 625 0 
Sykesignalanlegg 0 5 000 3 446 
INVENTAR NAV 0 0 4 667 
INVENTAR NARVIK LEGESENTER 0 0 350 
Trafikksikkerhet 0 0 2 700 
Ny Parkeringsordning 3 150 3 150 2 256 
Havnegata 0 0 1 
Kommunale veger - oppgradering 15 000 17 625 14 519 
Narvikfjellet trinn 1 og 2 0 0 41 302 
Malmporten del III 6 125 8 539 18 386 
ADKOMSTVEI MEDBY NÆRINGSPARK 0 0 13 849 
Ladepunkter 0 0 366 
Ankenes skole ombygging/flytting 0 1 063 785 
Salg fast eiendom 0 0 251 
Beisfjord skole utvikling - utvikling 0 1 738 1 832 
Håkvik skole - tiltak stenging 0 1 669 1 765 
Ny ungdomsskole (NUS) 400 30 500 32 483 
Ny barneskole (Frydenlund skole) 0 750 998 
Bjerkvik - 1-7 skole og barnehage 0 750 903 
Ballangen skole - ombygging klasserom 0 3 125 2 051 
Bjerkvik skole ombygging 0 1 088 874 
Kjøpsvik - 1-10 skole og barnehage 0 750 844 
Måseveien barnehage 0 3 40 
Barnehagestruktur 0 0 4 
Rådhuset rehab 2015 0 0 -71 
Helsehus 23 680 24 449 28 016 
INVENTAR 0 0 440 
Konseptutredning - HJEMMETJENESTER 
BJERKVIK 

200 200 0 

Konseptutredning - MARMORSVINGEN 100 100 100 
Ny brannstasjon 115 200 99 094 105 424 
Ballangen servicesenter 0 1 685 1 261 
Kjøpsvik servicesenter 0 1 450 1 311 
DET 4. HJØRNET - BIBLIOTEK 0 0 -357 
Kjøpsvik bibliotek 0 985 1 079 
Villa Solborg 0 0 1 400 
TOMT FORNES OG ARNES 0 0 4 901 
Molo og flytekai Fornes 0 16 000 20 473 

Investeringer i 
varige driftsmidler  

163 855 220 338 308 651 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
NARVIKFJELLET TRINN 1 OG 2 0 0 331 
MALMPORTEN DEL III 
(Frydenlundforbindelse 

0 0 1 723 

ADKOMSTVEI MEDBY NÆRINGSPARK 0 0 222 
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN 50 000 47 000 22 071 
AVLØPSPROSJEKTER HOVEDPLAN 0 56 000 24 818 
INVESTERINGER 
KIRKEBYGG 

0 465 0 

Tilskudd til andres 
investeringer  

50 000 103 465 49 165 
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3. Investeringer i aksjer og andeler 
 
Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
AKSJER OG ANDELER 0 0 83 
EGENKAPITALINNSKUDD KLP 7 000 6 000 5 799 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper  

7 000 6 000 5 882 

 

4. Utlån 
 
Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
E MIDLER - NARVIKGÅRDEN AS 
konsernselskap 

0 0 49 082 

Utlån av egne 
midler 

0 0 49 082 

    

Sum del 1-4 220 855 329 803 412 781 
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§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
 

Beløp i 1000    

 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Rammetilskudd -722 058 -762 513 -779 983 
Inntekts- og formuesskatt -635 877 -637 131 -654 798 
Eiendomsskatt -134 483 -124 483 -123 200 
Andre skatteinntekter -8 035 -8 035 -35 066 
Andre overf og tilskudd fra staten -69 022 -31 022 -36 461 
Overføringer og tilskudd fra andre -247 413 -319 620 -423 212 
Brukerbetalinger -74 143 -74 623 -71 317 
Salgs- og leieinntekter -66 670 -67 072 -114 156 

Sum 
driftsinntekter 

-1 957 700 -2 024 499 -2 238 192 

    
Lønnsutgifter 1 009 209 1 126 856 1 169 261 
Sosiale utgifter 241 171 208 134 198 782 
Kjøp av varer og tjenester 427 550 456 260 591 512 
Overføringer og tilskudd til andre 148 845 150 755 174 855 
Avskrivninger 46 688 46 688 87 494 

Sum 
driftsutgifter 

1 873 463 1 988 692 2 221 903 

    

Brutto 
driftsresultat 

-84 237 -35 806 -16 288 

    
Renteinntekter -2 917 -2 917 -11 676 
Utbytter -17 000 -23 700 -21 901 
Gevinster, tap på finans. omløpsm 0 0 0 
Renteutgifter 33 140 33 140 29 554 
Avdrag på lån 78 876 86 876 84 288 

Netto 
finansutgifter 

92 098 93 398 80 265 

    
Motpost avskrivninger -46 688 -46 688 -87 494 
    

Netto 
driftsresultat 

-38 827 10 904 -23 517 

    
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

   

Overføring til investering 7 000 8 000 8 211 
Netto avs. til eller bruk av bundne 
driftsfond 

-240 -1 451 7 735 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

1 367 9 313 37 135 

Dekning av tidligere års 
merforbruk 

30 700 0 -29 564 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

38 827 15 862 23 517 

    

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 26 766 0 

    
 
 


