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Forord 
Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2022 ble lagt frem 12. mai 2022. Hovedtrekk for 
kommuneøkonomien er at det forventes vesentlig høyere lønns og prisvekst i 2022 enn anslag i 
statsbudsjettet. Den kommunale deflatoren (pris og lønnsvekst) er beregnet å øke fra 2,5 prosent til 3,7 
prosent. Regjeringen viser til at kommunene vil få vesentlig høyere skatteinntekter i 2022, i hovedsak 
som følge av utbytteuttak fra bedriftene i 2021 Norge. Regjeringen legger opp til at deler av denne 
merinntekten vil kommunene beholde som kompensasjon for forventet høyere deflator. De vises til 
sentrale kapitler for nærmere beskrivelse av dette forholdet.  

KS har på vegne av kommunene gitt høringsinnspill til forslaget til RNB. Det er bekymring for at høyere 
reell prisvekst i 2022 ikke er lagt til grunn i beregninger for prisvekst 2022 i RNB. Videre at anslag for 
prisdelen i deflatoren ikke har tatt høyde for reelle prisvekst for bygge- og anleggsbransjen.  

Rådmannen vurderer at det er risiko for at kommunen ikke får kompensert kostnadsveksten i løpet av 
2022.  

I RNB fremkommer det videre at det ikke vil bli bevilget kompensasjon til kommunene for 
merutgifter/mindreinntekter som følge av koronapandemien. Regjeringen viser i stedet til at 
arbeidsgruppen, som ble nedsatt våren 2020, skal levere en rapport om 1. halvår 2022 innen september, 
og at “Departementet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for eventuelle 
endringer i kompensasjon for 1. halvår 2022”. 

Narvik kommune har pr april kostnadsført ca. 13 millioner kroner som følge av pandemien, herav 3 
millioner kroner til vaksinasjon og ordinær testing. Øvrige utgifter er ekstrapersonell, overtid og 
forbruksmateriell.  I tillegg viser teststasjonen på Bjørnfjell bokførte utgifter på ca. 2 millioner kroner. 
Disse merutgiftene vil refunderes i løpet av mai/juni. I avvik pr april fremkommer avvik inkl. merutgifter 
korona. Det er i prognosen fra sektorene ikke tatt høyde for å videreføre tilsvarende merutgifter 
resterende deler av året.  

I prognosen for sektorene samlet fremkommer et beregnet merforbruk på 67,9 millioner kroner for hele 
2022.  Av dette inngår 27,5 millioner kroner som følge av en forventet høyere lønnsvekst. Det er lagt inn 
forventet vekst i frie inntekter som kompensasjon i tråd med prognoser i RNB. Øvrig merforbruk følger 
av nye utfordringer og manglende effekt på vedtatte innsparingstiltak. Det vises til orientering under 
hver enkelt sektor. 

Narvik kommune betalte i 2021 ca. kr 26 millioner i renter på egne lån. Tilsvarende kostnad forventes i 
2022 å bli 47 millioner kroner, mot budsjettert 36 millioner kroner. Dette gir en prognose og økte 
utgifter på 11 millioner kroner utover budsjett.  

Det foreslås ingen endring eller styrking av budsjettrammer i denne saken. Rådmannen har nedsatt en 
arbeidsgruppe basert på prognoser om merforbruk og manglende effekt av innsparingstiltak. 
Arbeidsgruppen skal bistå ledere på alle nivåer å følge opp vedtatte tiltak med fokus på resultat, 
fremdrift, effektivitet og arbeidsgivers styringsrett. Rådmannen har innført innkjøpsbegrensing og 
ansettelsesstopp. Det vil fortsatt være behov for å lyse ut enkelte stillinger eksternt, men dette skal 
reduseres til et absolutt minimum. Stillinger som må fylles, skal primært skje gjennom forflytninger 
internt i Narvik kommune.  

Det foreslås tre endringer i vedtatt investeringsplan 2022. Som følge av forsinket fremdrift i prosjekt 
Kjøpsvik 1 til 10 skole og barnehager reduseres lånebehov for denne investeringen. Narvik kommune har 
solgt omsorgsboliger i Kjøpsvik til Narvik Boligstiftelse parallelt med at Furugården er kjøpt fra 
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boligstiftelsen. Endringer for disse tre prosjektene gir et netto redusert lånebehov på kr 30 millioner i 
2022.  Det vises her til kapittel for investeringer.  

Sentrale kapitler 
 

Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000        
 Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik 

hiå. 
Budsjett 

2022 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Avvik i 

% 
Sum generelle driftsinntekter -552 871 -543 276 -9 595 -1 607 548 -1 635 048 27 500 1,7 % 
Avskrivinger 106 0 106 90 117 90 117 0 0,0 % 
Motpost avskrivninger -106 0 -106 -90 117 -90 117 0 0,0 % 
Netto finansutgifter 17 721 25 158 -7 437 110 468 121 468 -11 000 -10,0 % 
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-400 -2 688 2 288 5 709 5 709 0 0,0 % 

Til disposisjon -535 550 -520 806 -14 744 -1 491 371 -1 507 871 16 500 1,1 % 

Politisk ledelse 2 696 2 496 199 8 107 8 107 0 0,0 % 

Rådmannen 7 256 8 041 -785 19 540 19 540 0 0,0 % 

Virksomhetsstyring 21 979 22 186 -207 62 585 62 585 0 0,0 % 

Oppvekst 162 824 172 032 -9 208 416 579 425 681 -9 102 -2,2 % 

Omsorg og mestring 193 816 215 075 -21 258 516 411 537 731 -21 320 -4,1 % 

Helse og velferd 78 030 90 728 -12 698 213 383 223 383 -10 000 -4,7 % 

Plan, næring, kultur og teknisk drift 78 674 84 723 -6 049 188 823 188 823 0 0,0 % 

Fellesinntekter og kostnader 28 949 40 592 -11 644 65 943 93 443 -27 500 -41,7 % 

Sum disponering 574 223 635 874 -61 651 1 491 371 1 559 293 -67 922 57,4 % 

        

Merforbruk -/mindreforbruk + 38 673 115 068 -76 395 0 51 422 -51 422 0,0 % 

 
Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 
       
 Rev. bud hiå. 2022 Regnskap hiå. 2022 Avvik i kr hiå. Rev. bud. 2022 Prognose Avvik i kr 
Frie disponible inntekter       
Rammetilskudd -274 654 -279 364 4 710 -759 675 -751 775 -7 900 
Inntekts- og formuesskatt -211 631 -219 569 7 938 -656 368 -691 768 35 400 
Eiendomsskatt -58 682 -39 444 -19 239 -146 983 -146 983 0 
Andre generelle driftsinntekter -7 904 -4 899 -3 004 -44 522 -44 522 0 

Sum Frie disponible inntekter -552 871 -543 276 -9 595 -1 607 548 -1 635 048 27 500 

 
 

Rammetilskudd 
Basert på opplysninger i RNB 2022 er anslag på skatt på inntekt og formue økt med 17,4 mrd kroner 
sammenlignet med skatteanslag i statsbudsjettet. Oppjusteringen har sammenheng med både 
oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte skatteinntekter i Norge. Kommunenes økte 
skatteinntekter er anslått til mellom 11,4 og 13 mrd kroner.  

Det er stor usikkerhet i skatteanslaget og hvordan økte inntekter vil fordeles mellom kommunene.   

Økte skatteinntekter betraktes av regjeringen som ekstraordinære inntekter, som kommer i en situasjon 
der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære utgifter i 
statsbudsjettet. Regjeringen har derfor foreslått at det vesentligste av merinntektene skal tilfalle staten 
og at ca. 9,1 mrd kroner av mer-skatteveksten trekkes inn allerede i 2022 gjennom trekk i 
rammetilskuddet. 25 prosent av trekket vil fordeles mellom kommunene med et likt beløp pr innbygger, 
mens 75 prosent fordeles etter anslått merinntekt i 2022 der det tas hensyn en 
inntektsutjevning. Inndragning av merinntekter fra skatt er ikke vanlig. Normalt lar staten kommunene 
få beholde dette i sin helhet gjennom sin skattefordelingsmodell.  
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KS har gjennom prognosemodell anslått et uttrekk i rammetilskuddet per kommune. Det er en betydelig 
usikkerhet i anslaget og må antas kun å være en indikasjon på trekknivå per kommune.  Det er for Narvik 
kommune beregnet et uttrekk i rammetilskuddet på 33 millioner kroner samlet som følge av økte 
utbytteinntekt. Det er et anslag 25 millioner kroner i inntektsutjevning, som gir et netto nedtrekk i 
rammetilskuddet på 8 millioner kroner.  

Regjeringen foreslår ingen bevilgning over rammetilskuddet i 2022 for å kompensere for ekstrautgifter 
og inntektsbortfall som følge av pandemien i 1. halvår. Regjeringen viser til at arbeidsgruppen, som ble 
nedsatt våren 2020, skal levere en rapport 1. halvår 2022 innen 1. september, og at departementet på 
bakgrunn av denne rapporten vil vurdere behov for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 
2022.  

Inntekts- og formuesskatt 

Økte skatteinntekter som kommunene får beholde begrunnes i nytt anslag for lønns og prisvekst 
(deflator) for 2022 som økes fra 2,5 prosent til 3,7 prosent i RNB. Økningen tilsvarer en utgiftsvekst for 
kommunene i størrelsesorden 4 til 4,5 mrd kroner. Til grunn for deflatorveksten ligger en forventning 
om at både årslønnsveksten og den kommunale prisveksten i 2022 vil være på 3,7 prosent. I tillegg 
kommer at prisveksten i 2021 ble 1 prosentpoeng høyere en anslaget i statsbudsjettet, en prisvekst som 
også må finansieres innenfor rammen av frie inntekter i RNB 2022.  

Eiendomsskatt 

Det er forventet inntekter fra eiendomsskatt i tråd med anslag i budsjett 2022.  

Finansinntekter og -utgifter 
Beløp i 1000 
       

 Rev. bud 
hiå. 2022 

Regnskap hiå. 
2022 

Avvik i kr 
hiå. 

Rev. bud. 
2022 

Prognose Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter       
Renteinntekter -926 -2 263 1 337 -2 917 -2 917 0 
Utbytter -5 664 0 -5 664 -17 000 -17 000 0 
Renteutgifter 12 798 14 348 -1 550 38 409 49 409 -11 000 
Avdrag på lån 11 514 13 073 -1 559 91 976 91 976 0 

Sum Finansinntekter/-utgifter 17 721 25 158 -7 437 110 468 121 468 -11 000 
 
 

Renteutgifter 
Rapportering driftslikviditet 

Kommunen skal i henhold til finans- og gjeldsforvaltningsreglement ha likviditet til 3 måneders drift. 
Likviditeten har i snitt for 1 tertial tilsvart 2 måneders drift, som er noe lavere enn mål i reglementet. 
Ved overskuddslikviditet mottar vi en renteinntekt på 3mnd Niborrente med 0,40 i margin. Tilsvarende 
betaler vi en rentekostnad på 3mnd Niborrente med 0,75 i margin når kassakreditten er benyttet. Vi har 
ikke benyttet kassekreditt i Nordea i 2022.  

Narvik kommune har overtatt driftslikviditet, kassekreditt, fra tidligere Tysfjord kommune på 10,5 
millioner kroner etter årsoppgjør 2021. Denne kassekreditten nedbetales i mai 2022.  

 Rapportering gjeldsforvaltning 

Narvik kommunes gjeld har de siste årene økt grunnet større investeringer. Som konsern hadde 
kommunen ved utgangen av tertial 1 en gjeld på 3,3 milliarder kroner, av dette er 1,9 milliarder kroner 
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lån til egne investeringer. Rentesikret andel av lånene er på 29% og dermed marginalt under anbefalt 
nivå iht finans- og gjeldsforvaltningsreglementet (33%). Markedsrentene har vært stigende den siste 
tiden og er ventet å stige ytterligere de nærmeste årene. Gjennomsnittlig rente på kommunens 
investeringslån forventes i 2022 å bli på 2,0%. 

Narvik kommune betalte i 2021 26 millioner kroner i renter på egne lån. Tilsvarende kostnad forventes i 
2022 å bli 47 millioner kroner, det er budsjettert med 36 millioner kroner til dette. Dette gir en prognose 
og økte utgifter på kr 11 millioner utover budsjett.  

Det forventes lavere låneopptak i 2022 på ca. 30 millioner kroner. Dette følger i hovedsak av forsinkelse 
av investeringsprosjektet Kjøpsvik 1-10 skole og barnehage og netto økt investering som følge av kjøp av 
Furugården/salg av omsorgsboliger i Kjøpsvik. Kjøpet av Furugården er selvfinansierende da 
beboerne/brukerne finansierer gjelden på bygget.  

Nytt budsjettert låneopptak i tertial 1 - 2022 er beregnet til 210 millioner. Det er budsjettert med kr 92 
millioner i avdrag, som gir netto økt gjeld i 2022 på kr 118 millioner.  

 

Narvik Vann KF dekkes gjennom selvkost. 
START lån dekkes av låntakerne 
Narvik Havn KF dekker sine forpliktelser i sin helhet selv.  

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder 
 
Beløp i 1000      
Tjenesteområder Regnskap hiå. Rev. bud. 2022 Årsprognose Prognose avvik Prognose avvik i % 
Politisk ledelse 2 496 8 107 8 107 0 0,0 % 
Rådmannen 8 041 19 540 19 540 0 0,0 % 
Virksomhetsstyring 22 186 62 585 62 585 0 0,0 % 
Oppvekst 172 032 416 579 425 681 -9 102 -2,2 % 
Omsorg og mestring 215 075 516 411 537 731 -21 320 -4,1 % 
Helse og velferd 90 728 213 383 223 383 -10 000 -4,7 % 
Plan, næring, kultur og teknisk drift 84 723 188 823 188 823 0 0,0 % 
Fellesinntekter og kostnader 40 592 65 943 93 443 -27 500 -41,7 % 

Sum tjenesteområder 635 874 1 491 371 1 559 293 -67 922 -4,6 % 
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Generell kommentar økonomi 

I prognosen for rammeområdene samlet fremkommer et beregnet merforbruk på kr 71 millioner.  Av 
dette inngår kr 27,5 millioner som følge av en forventet høyere lønns og prisvekst. Den kommunale 
deflatoren oppjusteres fra 2,5% til 3,7 % i RNB 2022. Det er lagt inn forventet vekst i frie inntekter som 
kompensasjon i tråd med prognoser i RNB. 

Øvrig merforbruk på kr 43,3 millioner i prognosen følger av nye utfordringer og manglende effekt på 
vedtatte innsparingstiltak. Det vises til orientering under hver enkelt sektor.  

Det foreslås ingen endring eller styrking av budsjettrammer i denne saken. Rådmannen har nedsatt egen 
arbeidsgruppe basert på prognoser om merforbruk og manglende effekt av innsparingstiltak. 
Arbeidsgruppen skal bistå ledere på alle nivåer og følge opp vedtatte tiltak med fokus på resultat, 
fremdrift, effektivitet og arbeidsgivers styringsrett.  

Arbeidsgruppen skal:  

 følge med og intensivere pågående omstillingsprosesser og sikre at det er framdrift i henhold til 
plan.  

  vurdere og foreslå forsering av eksisterende økonomiske tiltak mht. framdriftsplan.  

 identifisere nye økonomiske tiltak som kan gi effekt i inneværende år eller gjennom tiltak i år vil 
gi helårseffekt i 2023.  

 vurdere alle løpende utviklingsprosjekter med hensyn til kost/nytte  

 bistå inn mot enhetslederne på vegne av kommunalsjefene.  

 rapportere framdrift på økonomitiltak til rådmannens ledermøte hver mandag, det skal 
rapporteres på målbare nøkkeltall. 

 Arbeidsgruppen er nedsatt fra og med 23. mai til 31. desember 2022 

Overordnet mål for arbeidet er å støtte ansvarlige enhetsleder og kommunalsjefer med å levere gode 
tjenester innen vedtatte bevilgede rammer.  

Det er innført innkjøpsbegrensing og ansettelsesstopp. Før en stilling skal lyses ut, skal den vurderes i 
rådmannens ledergruppe. Hvis det går videre til utlysning, er det primært intern utlysning som skal være 
praksis. Det kan være stillinger som må lyses ut eksternt på grunn av lovkrav, manglende kompetanse 
internt eller at de er eksternt finansiert med krav om utlysning.  

I tillegg skal man redusere på tjenestereiser, kurs og utdanninger gjennom arbeidsgiver. Det utarbeides 
nå en veileder for tildelingskriteringer innenfor helse og omsorgssektoren. Det vil også iverksettes 
endringer av turnuser i takt med reduksjon i antall ansatte. Dette for å harmonere antall ansatte opp 
mot tjenestene vi skal levere.  

Gruppen rapporterer om framdrift og resultat hver uke til rådmannen.  
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Sykefravær 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Rapport om sykefraværet rapporteres til kommunestyret gjennom rådmannens orientering i alle møter. 
Sykefraværet i de første 3 månedene har vært høyere enn tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes at 
pandemien traff Narvik hardt etter nyttår. Dette har medført et unaturlig høyt korttidsfravær i disse 
månedene. De positive signalene i sykefraværet i første tertial er at langtidssykefraværet er ca. 1,5% 
lavere i år enn i april 2021. Det er langtidssykefravær over 60 dager som gir størst utslag på statistikken. 
Alle enhetsledere har fått beskjed om å følge spesielt tett opp personer som har vært sykemeldt mer 
enn 17 dager og under 60 dager. Enhetslederne får støtte fra enhet HR i å følge opp ansatte som har 
fravær over 17 dager. Disse skal følges tett opp for å se hva som kan gjøres for å legge til rette for å 
komme raskere tilbake i arbeid. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Politisk ledelse 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap hiå. 

2022 
Avvik hiå. Oppr. bud. 

2022 
Prognose 

Sum 2 696 2 496 199 8 107 8 107 

 
Rådmannen 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap hiå. 

2022 
Avvik hiå. Oppr. bud. 

2022 
Prognose 

100-RÅDMANNEN 3 494 3 664 -170 12 112 10 119 
102-RÅDMANNENS STAB 3 762 4 131 -369 9 356 9 421 
119-BEREDSKAPSKONTORET - FELLESANSVAR 0 247 -247 0 0 

Sum 7 256 8 041 -785 21 469 19 540 

 
Merutgifter er i hovedsak relatert til koronapandemien.  

 
 
Virksomhetsstyring 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Enhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap hiå. 

2022 
Avvik hiå. Oppr. bud. 

2022 
Prognose 

101-STAB VIRKSOMHETSSTYRING 1 637 1 478 159 4 017 4 066 
120-FORVALTNING 0 0 0 0 0 
130-ØKONOMIENHETEN 7 303 7 816 -514 15 496 15 565 
150-IT DRIFT OG UTVIKLING 3 660 3 826 -166 17 937 13 555 
170-SAMFUNNSKONTAKT OG SERVICE 3 603 3 415 188 12 389 12 477 
180-HR 3 562 3 318 244 10 478 10 568 
185-TILLITSVALGTE 2 214 2 333 -118 6 290 6 354 
190-KOMMUNEADVOKATEN 0 0 0 0 0 

Sum 21 979 22 186 -207 66 607 62 585 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Det forventes balanse ved årets slutt. Virksomhetsstyring vil iverksette tiltak for å kunne bidra for å 
redusere budsjettet for kommunalområdet. I tillegg vil kommunalområdet være sentral i å tilrettelegge 
for de driftsreduksjonene som skal gjennomføres i hele kommunen.  
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Oppvekst 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Område Oppvekst består av sektor barnehage, sektor grunnskole og enhet for spesialpedagogiske 
tjenester. Per april 2022 går det 1009 barn i barnehagene og 2307 elever går i skolene. Det er 28 
barnehager i kommunen, hvorav 15 private og 13 kommunale. Videre består området av 11 skoler 
hvorav 1 er privat skole. 

Utvikling og utfordringer 

 
Område Oppvekst har i 2022 en budsjettramme som er 9,8 millioner lavere enn budsjett 2021. For å 
møte denne reduksjonen er det en rekke tiltak innen områdets sektorer som er i prosess.  

111-21-E: Effektivisering av administrative/merkantile oppgaver i grunnskolen. Tidlig i 2022 ble alle 
merkantile effektivisert og hele innsparingstiltaket ble flyttet fra ansvar 111 til ansvar 200 Stab 
oppvekst. Samtidig ble lønnsmidler fra de merkantile flyttet fra enhetene til Stab, som i praksis betyr at 
innsparings effekten skal være synlig med permanent effekt på ansvar 200 i løpet av 2022.  

En del av innsparingstiltaket ved flytting av ungdomstrinn fra Ankenes og Bjerkvik høsten 2021 er lagt 
inn som besparelse på FDV tilknyttet byggene på Ankenes og Bjerkvik. Dette ligger som et nedtrekk i 
budsjettet for 2022 på felles grunnskole. Tiltaket skal reguleres slik at deler av dette flyttes til 
eiendomsforvaltning. 

For januar-april 2022 har Narvik ungdomsskole utgifter knyttet til fritidstilbud. Dette er en utgift som 
tilsvarer lønnsmassen til 2 fagarbeiderstillinger som ikke ligger i skolens budsjett. Dette utgjør ca. 1.3 
millioner i negativt resultat på årsprognosen til kommunalområde oppvekst. Denne utgiften skal dekkes 
av kommunalområde omsorg og mestring og vil bli regulert inn ved tertial 2. 

Per 1. tertial ligger utgiftene til innkjøp av inventar i forbindelse med etablering og samlokalisering av 
Enhet for spesialpedagogiske tjenester i regnskapet til enheten uten at det foreligger budsjett. 

I første tertial har kommunalområdet oppvekst utgifter i forbindelse med korona på ca. kr. 800 000,-  I 
revidert statsbudsjett for 2022 er det ingen korona finansiering for første halvår. 

Tiltak 111-21-F var en forventning av effektivisering av spesialundervisning og økt undervisningskvalitet. 
Dette tiltaket er under kontinuerlig arbeid for å finne gode løsninger hele tiden. Det er gjort en grundig 
kartlegging av hvordan situasjonen er i dag, og om enhetene utnytter de mulighetene som eksisterer for 
å øke kvaliteten samtidig som at driften er mest mulig effektiv. Det gir området et utgangspunkt for å 
konkretisere prosesser og trekke ut gevinster gjennom tilpasninger på enhetene. Per 1. tertial er det 
liten effekt av tiltaket, men det er mål å hente ut effekter i det kommende skoleåret. 

348: Nytt tiltak kommunestyret - effektivisering av sektoren - i 2023 kommer tiltaket på 5 millioner i 
reduksjon, hele tiltaket er plassert på ansvar 111. Den politiske begrunnelsen for tiltaket var 
effektivisering av skolesektoren og var lagt inn på innsparing av Skjomen oppvekstsenter i 2023. Tiltaket 
ble endret til en generell innsparing av på grunnskole med effekt fra 2023. Ved tertial 1 2022 har man 
ikke noen konkret forslag for hvordan dette tiltaket skal imøtekommes i kommende budsjettprosess. 

Sektor grunnskole tar i bruk en budsjettmodell fra oppstart nytt skoleår, og modellen har som mål å 
tilpasse driften etter lovkravene og skape likhet mellom enheter. Modellen tar utgangspunkt i det antall 
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timer hver elev har krav på og bidrar til at skolene oppfyller kravene til lærertetthet i forkant av 
budsjettprosessene.  
Det er en forventning at ved innfasing av budsjettmodellen vil grunnskolen tilpasse driften etter 
lovkravene. Det vil vise hva grunnskolen må ha av minimum budsjettmidler og man vil da kunne se om 
det er mulig å møte vedtakene eller om det må bes om en styrking av budsjettet som nullstiller vedtak.   

Innføring av gratis kjernetid i SFO for elever på første trinn, søskenmoderasjon i SFO og sentralt 
fremforhandlet avtale om økt kontaktlærerressurs vil gi økte økonomiske utfordringer. Gratis kjernetid i 
SFO vil bli kompensert gjennom økning av rammetilskuddet til kommunen. 

Utvalgte resultater 

 
Økonomi 

Regnskapet for første tertial viser et merforbruk i kommunalområde oppvekst på kr 9,2 millioner. 
Årsprognose indikerer at det ved årets slutt kan ligge an til et merforbruk på kr 9 millioner. Oppvekst 
som helhet har som mål å jobbe merforbruket så nært balanse som mulig, i resultatet for Tertial 1 har 
man ikke et helt korrekt bilde av hvordan tilskudd og bruk av fond vil påvirke resultatet for 2022.  

I Tertial 2 vil man ha et mer korrekt bilde av hvordan tilskudd og avsetning/bruk av fond vil påvirke 
resultatet for sektor oppvekst for 2022.  

I tillegg vil man også kunne se konturene av hvordan innfasing av budsjettmodellen vil påvirke 
resultatet.  

Sykefravær 

Sykefraværet er i mange enheter redusert sammenlignet med 2021. Det samlede sykefraværet i 
kommunalområde Oppvekst har i første tertial vist en betydelig nedadgående tendens. Mange enheter 
jobber godt med nærværsarbeid. Lavere sykefravær bidrar til bedre kvalitet i utøvende tjeneste samt en 
bedre økonomisk situasjon. 

Viktige begivenheter 

 
Effekter av tiltak er kartlagt i den grad det er mulig, og prognoser er beregnet som følge av dette. Det er 
kontinuerlig jobb mot tiltakene for å hente ut økte effekter. Inntektssiden svikter delvis som følge av et 
ikke-valgt tiltak i årets budsjett, samtidig er det gjort kompenserende grep på utgiftssiden for å 
minimalisere dette avviket. På enheter hvor det er identifisert effekter er det i regnskap og budsjett ikke 
gjort nødvendige reguleringer for å balansere enheter og tiltak mot hverandre. Dette er hensyntatt i 
prognosene. Årsprognose må ses som riktige beregninger slik det er nå, og det gjøres ytterligere grep 
mot årsprognose for å skyve denne mot balanse.  

Digitalisering 
Det er et internt vedtak under arbeid om at alle lisenskostnader skal belastes ansvar 111 felles skole og 
finansieres gjennom nedtrekk på enhetene.  

Det vil i forbindelse med omregulering av budsjettet etter 2. tertial ble tilført mer midler fra enhetene 
som vil styrke budsjettet på ansvar 111. For enhetene vil det bli et nedtrekk tilsvarende og for totalt for 
oppvekst vil det ikke bli noen styrking av budsjettet som følge av omfordelingen.  
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Total justering for hele sektoren vil ikke være mulig før man setter budsjettet for 2023.  

Gjesteelever 
På felles grunnskole er det for 2022 budsjettert med kr. 7,2 millioner i inntekter for gjesteelever, mens 
det i tertial 1 ikke er regnskapsført noen inntekter på gjesteelever.  
Budsjettet er periodisert slik at det ikke fremkommer noen budsjetterte inntekter for gjesteelever for 1. 
tertial. For 2020 og 2021 var det faktiske inntekter på rundt 4 millioner i refusjoner fra kommuner, så 
det foreligger et mulig negativt avvik mot budsjett her på ca. 2-3 millioner.  

 
2021 viste et merforbruk på område oppvekst, det er mye som tyder på at man styrer mot et 
merforbruk også for 2022. Man forsøker å møte dette tidlig og den mest konkrete planen for å redusere 
avviket mellom budsjett og regnskap er innfasing av budsjettmodellen per 01.08.2022. Den vil bidra til 
en mer rettferdig fordeling av ressurser mellom enhetene på skole, og man vil lettere kunne se 
forskjellene på og hvilke enheter som driver med merforbruk. På område barnehage er det hittil i 2022 
ikke noen store avvik. Utfordringen ligger på skole.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Rev. bud. hiå. 2022 Regnskap hiå. 2022 Avvik hiå. Oppr. bud. 2022 Prognose 
111-FELLES GRUNNSKOLE -1 759 1 335 -3 094 -2 290 1 245 
112-FELLES BARNEHAGER 41 808 44 071 -2 262 82 066 82 066 
200-STAB OPPVEKST 2 661 2 404 257 4 323 7 268 
215-ANKENES SKOLE 9 090 9 592 -502 24 729 24 781 
217-BEISFJORD SKOLE 3 850 4 325 -475 10 794 10 597 
218-BJERKVIK SKOLE 5 551 4 999 553 15 512 14 945 
220-NARVIK UNGDOMSSKOLE 22 308 27 613 -5 305 61 051 66 231 
221-HÅKVIK SKOLE 6 081 5 314 767 16 826 16 724 
224-SKISTUA SKOLE 9 356 10 699 -1 343 25 855 26 373 
225-SKJOMEN SKOLE 2 695 2 733 -37 7 631 7 428 
227-FRYDENLUND SKOLE 11 581 12 199 -618 31 538 31 912 
230-BALLANGEN SKOLE 11 388 11 650 -262 31 650 31 255 
235-KJØPSVIK SKOLE 4 043 3 879 163 11 299 11 308 
261-SPESPED-TEAMET 8 995 9 197 -203 25 073 26 051 
265-BALLANGEN BARNEHAGE 1 947 1 196 750 4 985 5 044 
266-KJELDEBOTN BARNEHAGE 14 0 14 41 41 
267-STOLLEN BARNEHAGE 1 694 1 480 214 4 563 4 616 
268-BØSTRAND BARNEHAGE 1 768 1 549 219 4 594 4 703 
269-PÆSATUN BARNEHAGE 1 725 1 653 72 4 519 4 617 
271-BARNEBO BARNEHAGE 1 984 1 711 273 5 267 5 345 
272-BJERKVIK BARNEHAGE 1 023 1 008 15 2 735 2 769 
273-EMMENES BARNEHAGE 2 504 1 873 631 6 664 6 751 
274-FLÅKLYPA BARNEHAGE 1 991 1 753 238 5 186 5 300 
275-RALLARN BARNEHAGE 2 505 2 191 314 6 540 6 673 
276-SKARPEN BARNEHAGE 2 814 2 695 119 7 133 7 364 
277-SKISTUA BARNEHAGE 2 708 2 563 145 7 451 7 547 
278-MÅSEVEIEN BARNEHAGE 2 499 2 351 149 6 632 6 728 
610-OFOTEN PPT 0 0 0 0 0 

Sum 162 824 172 032 -9 208 412 369 425 681 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Sektor grunnskole har rapportert de utfordringene som gjelder for de fleste enhetene. Tiltakene i 
sektoren blir i hovedsak plassert på ansvar for Felles grunnskole, prognose for året for fellesområdet er 
merforbruk slik det foreligger nå.  Årsprognose må ses som riktige beregninger slik det er nå, og det 
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gjøres ytterligere grep for å skyve denne så nært balanse som mulig gjennom bl.a. deltakelse i 
rådmannens arbeidsgruppe for kostnadsreduserende tiltak. Kommunalsjefen, rådgiver oppvekst og 
kontroller oppvekst er også i tett dialog med alle rektorer for å finne flere tiltak som raskt kan bidra til å 
redusere overforbruket med mål om økonomisk balanse ved utgangen av året. 

Sektor barnehage må ses i helhet sammen med Spesialpedagogisk team og utleid bemanning, 
samt Felles barnehager hvor tiltakene for sektoren plassert. Disse tiltakene fordeles på enhetene når 
kartlegging av effekter er sluttstilt. Mindreforbruk blant enhetene balanseres ut mot forventet balanse 
for tiltakene på Felles barnehager.  

Effekter av tiltak er kartlagt i den grad det er mulig, og prognoser er beregnet som følge av dette. Det er 
kontinuerlig jobb mot tiltakene for å hente ut økte effekter. 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000     

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Avvik 
prognose i kr 

Status Statusbeskrivelse 

Innsparingstiltak     

111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud -1764,0 -1764,0 I 
arbeid 

Fordelt på enhetene og ligger som 
redkusjon i budsjett 2022 

111-22-B: Andel redusert 
integreringstilskudd Oppvekst 

-1560,0 -1560,0 I 
arbeid 

Fordelt på enhetene og ligger som 
redkusjon i budsjett 2022 

230-22-A: Innsparing Ballangen skole 
2022 

-304,0 -304,0 I 
arbeid 

Nedbemanning påbegynt. 

221-22-A: Tilpasning til demografisk 
utvikling 

-232,0 -232,0 I 
arbeid 

 

Sum -3860,0 -3860,0   

     

Sum tiltak -3860,0 -3860,0   

 

Omsorg og mestring 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
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 drifter for tiden 230 sykehjemsplasser (alle typer) og 81 bofellesskapsplasser med heldøgns 
pleie/omsorg. Vi hadde i april ca 791 tjenestemottakere av hjemmesykepleie/hjemmetjeneste, ca 190 
innbyggere mottar RoP-tjenester og 75 får tjenester fra UH-enhetene. 26 innbyggere mottar brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) og 34 familier får om barneavlastning. Det drifte dagsenter ved Ellas Minne, 
Furumoen, Villa Solborg, Ballangen sykehjem og Prestegårdstunet sykehjem. I tillegg dagsenter for 
utviklingshemmede ved Furugården, i Ballangen og Kjøpsvik. Kommunen delfinansierte 48 plasser for 
varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Vi har satt ut fem heldøgns helse- og 
omsorgsoppdrag til eksterne leverandører og 22 av 26 BPA-oppdrag leveres av eksterne som fritt 
brukervalg.  

 Utvikling og utfordringer 
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Sammenlignet med april 2021 er omfanget av planlagte vedtaktimer hjemmesykepleie/hjemmetjeneste 
i hele kommunen redusert med 200 timer.  Samlet er omfanget av tjenester gitt i bofellesskap for eldre 
uforandret siden samme tid i fjor. Tjeneste for utviklingshemmede er rimelig stabil med hensyn til 
samlet omfang av vedtak. Innen tjenesten rus- og psykisk helse er det en svak nedgang i omfang 
vedtakstimer, men et nytt stort tiltak med høy bemanningsfaktor medfører økte, ikke budsjetterte, 
kostnader.  Miljøtjenesten for funksjonshemmede har økt omfang av vedtak, men håndterer dette 
innenfor dagens ramme.  Barneavlastningen har økt pågang av familier med behov for avlastning, og 
FaBu har igangsatt tiltak rundt en ny bruker med svært omfattende behov/ vedtak.  

Utvalgte resultater 

 
Faggruppe kjøkken har hatt jevn aktivitet i perioden. Det er igangsatt et arbeid med å etablere forsterket 
tverrfaglig utskrivning/kort hverdagsrehabilitering og de første pasienter vil bli tatt inn i juni. En 
arbeidsgruppe arbeider med å etablere bedre rutiner/standardiserte kartleggingsverktøy for 
korttidsopphold. Dette både for å gjøre tilbudet mer likt uavhengig av hvor det gis, men ikke minst for at 
pasientene skal få mer effekt av oppholdet. 

Viktige begivenheter 

Januar ble Psykisk helseteam barn og unge etablert. Dette er et samarbeid mellom kommunen og UNN 
Narvik.  Utviklingsarbeidet er hovedsakelig finansiert via midler fra Statsforvalteren. I første kvartal har 
vi også igangsatt to dagsentertilbud i Kjøpsvik. Det ene for eldre og det andre for andre målgrupper i 
kommunen.  Arbeidet med nye helse- og omsorgsplan er godt i gang, og det samme gjelder en ny 
boligplan. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Rev. bud. hiå. 

2022 
Regnskap hiå. 

2022 
Avvik 

hiå. 
Oppr. bud. 

2022 
Prognose 

113-FELLES OMSORG -1 451 1 406 -2 857 -62 439 -58 939 
300-STAB OMSORG OG MESTRING 641 348 293 1 744 1 766 
310-BJERKVIK OMSORG 16 138 17 432 -1 295 48 407 49 319 
320-ANKENES BO- OG SERVICESENTER 8 610 7 340 1 270 25 742 23 667 
325-FUNKSJONSHEMMEDE 18 466 19 448 -982 60 751 63 616 
328-SOLBORG 7 819 8 291 -472 22 091 23 062 
330-HJEMMETJENESTEN 24 722 26 912 -2 191 73 663 77 479 
331-OMSORGSLØNN 1 675 1 192 484 6 703 5 403 
333-BALLANGEN HJEMMETJENESTE 6 289 7 223 -935 18 108 18 795 
334-KJØPSVIK HJEMMETJENESTE 3 950 5 119 -1 169 9 246 11 284 
335-UH-TJENESTEN 29 197 32 682 -3 485 81 351 85 857 
336-UH OG ROP NARVIK SØR 9 702 9 915 -213 28 999 28 552 
339-OSCARSBORG BO- OG 
SERVICESENTER 

7 679 10 197 -2 518 22 421 24 832 

340-FURUMOEN SYKEHJEM 29 734 31 843 -2 109 90 921 96 004 
345-BALLANGEN SYKEHJEM 7 933 8 391 -458 23 823 24 513 
347-PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM 7 097 7 869 -772 19 050 19 666 
359-FELLESKJØKKENET (FURUMOEN) 1 210 766 444 3 254 3 298 
394-RUS OG PSYKIATRI 14 404 18 700 -4 297 36 138 39 555 

Sum 193 816 215 075 -21 258 509 974 537 731 

 

Kommentar til status økonomi 
 



Tertialrapport 1 - 2022

Side 16 av 31

De fire første månedene har vært preget at tre faktorer: høyt korttidsfravær pga korona/ influensa,
krevende vikarsituasjon/ rekruttering og arbeid med økonomiplantiltakene. Dette gir følgene
forklaringer på deler av merforbruk innen kommunalområdet:

merkostnad overtid hele kommunalområdet 3,7 millioner
merkostnad KS koronaavtale (utvidet arbeidstid) hele kommunalområdet kr 3,8 millioner (pluss
ytterligere en utbetaling i mai)
merkostnad korona (utover koronaavtale), 4,0 million (smittevernutstyr, ekstra personell ved
utbrudd/ fravær, overtid)

Fig 1 Ordinær overtid og overtid med kororonaavtale

Tallene i figuren er absolutte og tar ikke hensyn til ulik størrelse på enhetene. Men vi ser en tydelig
sammenhengmellom høyt korttidsfravær i februar, mars og april (egen sykdom, eller barns sykdom) og
bruk av overtid,

Åtte ulike økonomiplantiltak er ferdigstilt med optimal netto årlig effekt på 17,6 millioner. Noen av disse
får ikke full effekt før 1. mai, og har derfor medført et merforbruk pr 1. tertial da det var budsjettert
med helårseffekt. Konsekvensen av dette, samt tiltak som ikke er igangsatt, settes til 4,2 millioner for
1.tertial. Enkelte enheter drifter med høyere bemanning enn budsjett. Dette arbeides det med gjennom
evaluering/ justering av vedtak, organisering/struktur og tilhørende bemanningstilpasninger. Prosessene
er ofte krevende da de både involverer tildelingskontoret, pasient/pårørende, utøvende
tjeneste/personell, tillitsvalgte/vernetjeneste. Noen av tiltakene innebærer også oppsigelse/endringer i
avtaler med eksterne. Vi har derfor ikke oppnådd ønskelig effekt på disse tiltakene pr 1. tertial.
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Som beskrevet under avsnittet “utvikling og utfordringer” ble det igangsatt et bemanningskrevende 
tiltak ultimo desember og et nytt i april. Samlet har disse en kostnad i overkant av 3 millioner pr 
1.tertial. Begge er ressurskrevende brukere slik at vi gjennom året kan forvente refusjon på 80 % av 
lønnsutgiftene over 1,5 millioner pr bruker. Likevel vil det påløpet en netto kostnad på kr 5,6 millioner 
om begge tiltakene må opprettholdes gjennom hele 2022. 

I drift har kommunalområdet fremdeles høyere kostnader til leasingbiler enn budsjettert. Noe skyldes 
flere biler enn budsjettert, men i hovedsak er årsaken en dårlig overgang mellom gammel og ny 
rammeavtale der det oppsto en mellomfase med dyre avtaler og dårlige biler. Enhetene rapporterer om 
flere måneder med dobbel betaling (utgående og inngående bil).  Videre melder enhetene om økt 
kostnader til telefon, lisenser og medisinsk forbruksmateriell.  

Resultatet pr 1. tertial kan justeres noe ned med bakgrunn i prosjekter som ikke er saldert inn og enkelte 
engangsutgifter der vi ikke har rett periodisering i 1. kvartal. For første tertial beregnes dette til kr. 2,0 
millioner. 

Oppsummering tiltak 

Den økonomiske situasjonen er alvorlig, og det må arbeides målrettet for å få et årsresultat i balanse. 
Konkret gjennomgås nå rutiner og tiltak for å forebygge og begrense bruk av overtid. Det etableres 
kontrollsløyfer ute i enhetene. Da rekruttering og mangel på kvalifisert personell også er en del av 
årsakbildet er det noe som vil ha økt fokus framover. 

Som nevnt i avsnittet over er åtte økonomiplantiltak gjennomført hittil i år. Videre har 
kommunalområdet en liste på åtte tiltak som er i prosess, og ytterligere ni som skal igangsettes så snart 
som praktisk mulig. Av de siste nevnes: 

 ytterligere salg av 1-2 sykehjemsplasser vedr Prestegårdstunet sykehjem, alternativ midlertidig 
nedtrekk 2 plasser 

 utredning struktur kjøkkendrift sykehjem (faglig motivert utredning med bakgrunn i Helse-og 
omsorgsplanen) 

 utredning struktur vaskeridrift sykehjem (faglig motivert utredning med bakgrunn i Helse-og 
omsorgsplanen) 

 utredning transporttjeneste dagsenter sykehjem 

 fortsatt trykk på evaluering/nedjustering vedtak, med påfølgende bemanningstilpasning 

 oppgavedifferensiering, vurdering av annen kompetanse inn i tjenestene 

 innføre velferdsteknologi som alternativ til tradisjonell tjenesteyting 

 redusert sommerdrift i enheter der det er mulig 

 igangsetting av forsterket utskrivning/kort hverdagsrehabilitering fra juni  

Sist nevnte er en utprøving på om tettere og mer tverrfaglig prosess ved utskrivning kan gjøre at flere 
pasienter kan dra rett hjem etter sykehusopphold (ikke via korttidsplass) og gjenvinne funksjon og 
mestring hjemme. I tillegg til at flere skal komme raskere ut av korttidsplass til hjemmet. Parallelt 
foregår det et kvalitetsarbeid for å bedre/spisse oppholdene på korttidsplass. 
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Rammeendringer i økonomiplanen 

Beløp i 1000     

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Avvik 
prognose i 

kr 

Status Statusbeskrivelse 

Vedtak forrige periode     

2. Cafe Exit 200,0 200,0 Ferdig Ferdigstillt med full effekt. 

Sum 200,0 200,0   

     
Nye utfordringer     

394-22-E: 100 % Miljøterapeut, 
Oppfølgingstjenesten 

650,0 650,0 Ferdig Ferdigstillt med full effekt. 

394-22-D: 100 % Kommunepsykolog 750,0 750,0 Ferdig Ferdigstillt med full effekt 

Sum 1400,0 1400,0   

     
Innsparingstiltak     

339-22-A: Redusere kapasitet 
bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg) 

-4100,0 -4100,0 Ferdig Ny turnus igangsatt i mai 2022. Redusert effekt 
av tiltaket i 2022, da det var budsjettert med 
helårseffekt. 

394-22-B: Reduserte 
vedtakstimer/bemanning boligtjeneste 
ROP 

-4000,0 -4000,0 Ferdig Ny turnus igangsatt i februar. Det pågår 
beregning på tiltakets reelle effekt. 

394-22-C: Restart FACT Ofoten fra 2025 -3300,0 -3300,0 Ferdig Gjennomført med full effekt fra 1. februar. Full 
effekt 2022. 

335-22-A: Redusere omfang av 
tjenester 3 - UH 

-2000,0 -2000,0 I arbeid Arbeidsgruppe etablert, tiltak og rekkefølge 
definert.  

394-22-A: Redusere omfang av 
tjenester 2 - ROP 

-1000,0 -1000,0 Ikke 
startet 

Oppstart juni 2022. 

325-22-C: Redusere omfang av 
tjenester 1 - BPA 

-500,0 -500,0 I arbeid Endring i brukerbehov, flytting til høyere 
omsorgsnivå og en avsluttet.  

Sum -14900,0 -14900,0   

     

Sum tiltak -13300,0 -13300,0   

 

Helse og velferd 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Kommunalområde Helse og Velferd består av 7 enheter i tillegg til organisatorisk plassering av Narvik og 
omegn krisesenter. Området gir et bredt spekter av tjenester. De 7 enhetene er: Forebyggende 
helsetjenester, Helse og Rehabilitering, Legetjenester, Barnevern og Ressursteam, Integreringsenheten, 
Tildelingskontoret og NAV sosial. 

Utvikling og utfordringer 

 
Kommunalområde Helse og Velferd har et negativt avvik på 12,7 mnok. Prognose 2022 har et negativt 
avvik på 10 mnok. 

Stab Helse og Velferd: Her er koronarelatert aktivitet ført og utgjør ca 4 mnok i avvik inkl grensetesting 
som er fullt ut refundert. Det er forsinkelse i refusjonen fra staten. Utskrivningsklare pasienter ligger 
også her men kommer til å bli fordelt på enhetene som har korttidsplasser samt hjemmetjenestene. Per 
april er det 183 døgn med utskrivningsklare pasienter på UNN som alene utgjør 900.000 i ekstra 
kostnader. Uten korona-kompensasjon forventes et negativt avvik på 2mnok 



Tertialrapport 1 - 2022 
 

Side 19 av 31 

Forebyggende Helsetjenester har fortsatt brukt av sin kapasitet i deler av enheten til 
Coronavaksinasjon. Etterspørselen minker og coronavaksiner vil sannsynligvis bli administrert på 
vaksinasjonskontoret i det videre. Per april har enheten et negativt avvik på 1,6 mnok. Det skyldes 
Coronavaksinasjon med 1,1 mnok. Resterende er lønnsutgifter knyttet til prosjekt helsestasjon og 
skolehelsetjenesten som skal salderes inn fra fond. Faglig sett driftes enheten etter plan, leveranser og 
retningslinjer. Enhetsleder har sagt opp og rekruttering av ny er i prosess. Enheten driver økonomisk 
sparsomt og sammenlignet med fjoråret er det av den grunn sannsynlig at avviket hentes inn resten av 
året. 

Helse og Rehabilitering driftes etter plan. 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut er ansatt i hht 
budsjettvedtak for å styrke tidlig utskriving av pasienter fra sykehus og korttidsplasser. Oppstart av 
tilbudet er under planlegging med UNN og vil være i full drift fra ca 15.august. Fortsatt noen fristbrudd 
og ventelister for ergoterapitjenesten. Ventelistene er imidlertid betydelig redusert sammenlignet med 
samme tidspunkt 2021. 

Lokalt hjelpemiddellager har gjennomført utskifting av trygghetsalarmer slik at alle alarmer er digitale og 
kan bygges ut med mer bruk av velferdsteknologi. Det har vært ekstra kostnader i forbindelse med dette 
arbeidet. Utgiftene forventes å balansere med økte inntekter. 

Utgifter i forbindelse med prosjekt styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten hvor det er 2 
fysioterapeuter ansatt vil refunderes fra prosjektmidler.  

Det forventes balanse i regnskapet ved årets slutt. 

REO har stort belegg av rehabilitering, etterbehandlings og Ø- hjelpspasienter. Det har ikke vært så 
mange ventepasienter (venter på fast plass i sykehjem). REO er ikke bemannet for å drifte mer enn 12-
14 senger med rehabilitering, etterbehandling og Ø-hjelp. Skal alle 18 senger være belagt må de 
resterende sengene være belagt med pasienter som venter på sykehjemsplass og som ikke skal ha 
samme tilbud som rehabiliterings og etterbehandlingspasienter. 

Det er et merforbruk på konto for overtid. Mye av dette må sees i forbindelse med korona og fravær. 
Korona avtalen med 200% overtid for å få folk på jobb under utbruddet har vært tatt i bruk i februar og 
mars. Det er også et stort merforbruk på matbudsjettet. Noe av dette skyldes spesialkost for dårlige 
pasienter. Det skal gjennomføres prosjekt for å redusere på matsvinn.  

Oppsigelse av avtale med Evenes kommune om kjøp av Ø-hjelps plass er oppsagt med virkning fra 1.juli 
2022. Dette medfører tapt inntekt på ca. 250 000. 

Det er svært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved fravær. Dette medfører behov for bruk av overtid 
i større grad. 

Det forventes et negativt avvik ved årets slutt på 1mnok. 

 NAV har hatt svært lavere bemanning enn planlagt og spart noen lønnsutgifter kortsiktig. Det vil kunne 
være noe av årsaken til høyt sykefravær. NAV er i prosess hvor det ansettes sommervikarer og 3 
stillinger midlertidig grunnet økt arbeidsmengde som følge av flyktningenesituasjonen. 2 i markedsteam 
(kvalifisering til arbeid) og 1 på loven om sosiale tjenester.  

Økonomisk stønad går ned, og noe av årsaken er innføringen av kvalitetshåndbok som skal heve 
kvaliteten i tjenesten og sikre likebehandling av innbyggere. I dette arbeidet er det gjort anskaffelse av 
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ekstern aktør for å videreutvikle tjenesten. Det gir kortsiktig kostnadsøkning, men som på sikt vil gi 
fortsatt innsparing og god forsvarlig tjeneste. 

Bosetting av flyktninger vil kunne medføre økt press på tjenestene, og økt utbetalinger til sosiale ytelser. 

Det forventes et positivt avvik på 4mnok. 

 Tildelingskontoret drifter i balanse og forventes å avrunde 2022 i balanse.  

Siden februar 2021 har det vært kontinuerlig vært arbeidet med å ta ned antall vedtakstimer. I 
samarbeid med utøvende enheter har man greid å redusere antallet med 200 timer. Dette har hatt og 
skal ha et sterkt fokus også fremover, tildelingskontoret er aktivt inne i flere forbedrings- og 
utviklingsarbeider. Omsorgslønn til personer med særlig tyngende ansvarsoppgaver er redusert med ca 
0,5 mnok i helårseffekt. Fra høsten 2022 vil det være dedikert saksbehandler i UH-tjenesten som skal ha 
full gjennomgang på nivået på vedtakstimer.   

  

Integreringsenheten har per april et positivt avvik på 1mnok. Det er overskudd på lønn og større inntekt 
på norsktilskudd enn budsjettert. Introduksjonslønn til deltakere i introduksjonsprogram er i balanse. 
Det er samsvar mellom deltakere og utbetaling av introduksjonslønn. Utgiften vil øke med bosetting av 
flere flyktninger, men vil ikke sees før fra august og utover når det starter flere i ordningen. 

Når det gjelder integreringstilskuddet som ligger på fellesområdet til Helse og Velferd (115) så var det i 
budsjettprosessen 2021 gjort et nedtrekk fra 29mnok i forventet inntekt til 22mnok i forventet inntekt 
på grunn av etterdønningene etter 2020 hvor det bare ble bosatt 2 flyktninger. Ut fra totalt antall 
personer år 2-5 ville det generere en inntekt i 2022 på 15 mnok. Budsjettert inntekt 2022 baserte seg på 
en forventning om bosetting av flere flyktninger enn anmodet om. Opprinnelig anmodning 2022 var på 
19 personer før Ukraina-krisen. Ny anmodning er 240 personer. Innen utgangen av mai vil det være 
bosatt 49 flyktninger. Med dette tallet inkludert inntekt fra vertskommunetilskudd for 
akuttinnkvartering vil inntekten på 22 mnok være nådd eller litt i pluss. Så påløper det følgelig utgifter 
knyttet til bosetting og integrering. Det er for tidlig å spå utgifter da det handler om hvilket 
utdanningsnivå, helsestatus, arbeidsevne osv personene har. Lovverket er endret som følge av krisen og 
voksne har ikke lengre en plikt, men bare en rett til introduksjonsprogram. Deltakere i 
introduksjonsprogram mottar introduksjons-lønn, de som får norskundervisning kan kommunen motta 
norsktilskudd for. Integrering er individbasert. Noen kan sannsynligvis gå rett ut i arbeid og være 
selvforsørgende mens andre har behov for mer tilrettelegging og oppfølging. Integreringstilskuddet er 
enkelt å beregne. Norsktilskuddet er individbasert og er følgelig utfordrende å beregne. 

IMDi har bedt kommunene angi (veiledende) hvor mange flyktninger de greier å ta i mot frem til august. 
Narvik kommune har svart 140 noe som utgjør ca 10 per uke i snitt. Foreløpig følger man planen eller litt 
foran. Integreringsenheten arbeider godt med klargjøring og bosetter fortløpende etter anmodning fra 
IMDi med svært liten forsinkelse. 

Prognosen for inntekter og utgifter 2022 blir spekulasjoner så tidlig på året. 

  

Barnevern og Ressursteam har et negativt avvik på 1,9mnok. Lønnsutgifter er i balanse, det er på de 
individrettede tiltakene merforbruket oppstår. Her er det en kombinasjon av for lav budsjettering over 
år, samt en markert økning i aktivitet siste året.   
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Nøkkeltall aktivitet 2019 2020 2021 

Mottatte meldinger 243 324 361 

Undersøkelser 221 274 283 

Tiltak 213 228 261 

Institusjonsplasseringer Ingen 6 5 
 

  

Spriket mellom antall meldinger og antall undersøkelser skyldes to forhold: 

1. En andel bekymringsmeldinger blir henlagt uten videre undersøkelse. 

2. En andel bekymringsmeldinger kommer inn i allerede aktive undersøkelsessaker, altså det blir ikke 
igangsatt ny undersøkelse. Hvis vi mottar bekymringsmelding i en sak som har gått over til tiltak så 
igangsettes ny undersøkelse igjen. 

Tallene fra 2019 til 2021 viser med tydelighet økt mengde i mottatte bekymringsmeldinger som igjen 
fører til økt antall saker til undersøkelse og videre til hjelpetiltak. 

Bekymringsmeldingers alvorlighet har endret seg i 2020 og 2021. Sterk økning i meldinger om vold i 
nære relasjoner, seksuelle overgrep, rus, kriminalitet og psykiske vansker både hos barn/ungdom og 
foreldre. Dette kan føre videre til økt bruk av tiltak i form av institusjonsplasseringer, 
omsorgsplasseringer i slekt/nettverk, plasseringer i beredskapshjem, bruk av sakkyndig utredning i saker 
med stor kompleksitet og der en ser at saker går mot §4-12 (omsorgsovertakelse). Økt tiltaksbruk er en 
ønsket effekt av barnevernreformen. Tiltak kan være sakkyndigvurdering, foreldreveiledning, spesielle 
tiltak som retter seg mor barn/ ungdom og øvrige hjelpetiltak som f. eks avlasting, besøkshjem og 
familieråd. Tiltaksbruken skal ved behov økes for å holde barn i familien så langt det er mulig. 
Barnevernet ble styrket med flere årsverk som følge av reformen. Så langt i 2022 har barnevernet 
beviselig unngått to institusjonsplasseringen fordi det har vært økt oppmerksomhet og tiltaksbruk til 
individene. 

Enheten har en prognose på 4 mnok i negativt avvik i 2022. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til 
prognosen på grunn av uforutsigbar aktivitet. 

Legetjenester har store økonomiske utfordringer. Det skyldes i all hovedsak generasjonsskifte og 
behovet for å rekruttere flere leger. Selv om legetjenesten har rekruttert 5 nye leger siden august 2021 
er det fortsatt vakanser og fravær i form av fødsels- og utdanningspermisjoner som driver vikarutgifter 
opp. En enkelt vikarlege kan koste 200-250 tusen per mnd. Endring i rekrutteringsstrategi og stimulering 
gjennom vedtatt legeplan har bidratt på en svært positiv måte til nyrekruttering og stabilisering. Det 
trengs imidlertid flere leger, dette vil være helt avgjørende for utgiftene til vikarer. 

Det positive er at det nylig omgjorte kommunale Narvik legesenter samt legevakt går i balanse. 

Enheten har søkt og fått 3,8 mnok i utdannings og veiledningsmidler fra Helsedirektoratet som skal 
brukes til å saldere noen av utgiftene.  

På tross av dette settes prognose på negativt avvik til 8mnok. 
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Utvalgte resultater 

 

 Unngåtte institusjonsplasseringer i barnevernet 

 Rekrutteringsstrategi, stimulering og ansettelse av 5 nye leger. 

 Nedgang i vedtakstimer og omsorgslønn 

Viktige begivenheter 

 

 Helsestasjonen skal flytte tilbake til Kongens gt 49 ila høsten. Det har vært arbeidet med 
tilpasning av bygget til driften i første tertial. 

 Beslutning om drift av hjelpemiddellager i full kommunal regi er tatt. Innflytting i nytt lager og 
oppstart drift er 1. jan 2023. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap hiå. 

2022 
Avvik hiå. Oppr. bud. 

2022 
Prognose 

115-FELLES HELSE OG VELFERD 445 791 -346 3 658 3 658 
305-TILDELINGSKONTORET 3 507 3 409 99 9 618 9 702 
350-STAB HELSE OG VELFERD 248 5 716 -5 468 674 2 680 
360-SOSIAL (NAV) 14 417 12 209 2 208 40 058 36 193 
363-INTEGRERINGSENHETEN 4 851 3 921 929 17 377 16 509 
366-BARN, UNGE OG FAMILIER 17 202 19 166 -1 965 47 105 51 313 
370-FOREBYGGENDE HELSETJENESTER 5 601 7 238 -1 636 15 412 15 542 
380-ENHET LEGETJENESTER 16 578 22 201 -5 623 41 135 49 350 
388-ENHET HELSETJENESTER 8 114 8 460 -347 20 453 20 583 
389-REO 6 068 6 681 -613 16 757 17 885 
620-NARVIK OG OMEGN KRISESENTER 1 001 936 64 -31 -31 

Sum 78 030 90 728 -12 698 212 216 223 383 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Helse og velferd har et negativt avvik på 12,7 mnok første tertial. Det skyldes primært vikarutgifter i 
legetjenesten, covidkostnader og tiltaksbruk i barnevernet. 

Oppsummering tiltak 

 
Viktige tiltak resten av året: 

 Rekruttere flere fast ansatte leger 

 Fortsette evaluering av vedtak hos tildelingskontoret for å få ned vedtaksomfanget. 

 Oppstart innsatsteam/ hverdagsrehabilitering kort forløp i samarbeid med sykehuset. 

 Avvikling av godtgjøring til fosterforeldre ved fylte 18 år 

 Redusert sommerdrift på REO sett i sammenheng med andre institusjoner med korttidsplass. 

 Bosette flyktninger 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000     

Tiltak Vedtatt budsjett Avvik prognose i kr Status Statusbeskrivelse 
Innsparingstiltak     
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Beløp i 1000     

Tiltak Vedtatt budsjett Avvik prognose i kr Status Statusbeskrivelse 
360-22-A: Generell effektivisering sosialtjenesten -1500,0 -1500,0   

363-22-B: Reduksjon driftskostnader -1002,0 -1002,0   

363-22-A: Redusert introlønn -1000,0 -1000,0   

Sum -3502,0 -3502,0   

     

Sum tiltak -3502,0 -3502,0   

 

Plan, næring, kultur og teknisk drift 
 

Utvikling og utfordringer 
 
Prosjektet Statens hus med varighet inntil fire år med Narvik kommune som ansvarlig prosjektleder er 
kommet godt gang etter grundig og gjennomarbeidet rapport for videre arbeid.  Prosjektet 
gjennomføres i samhandling med statlige etater tilstede i Narvik. I tillegg deltar Statsforvalter og 
Nordland fylkeskommune. 

Oppdatert eierskapsmelding leveres for kommende politisk behandling juni 2022.   

KULTUR 

Utvikling 

Det pågår stor aktivitet med klubber, bærekraftssenter og ungdomssatsing, kunstkulturprosjekter, 
kulturskoleutvikling og naturmøteplasser som Elvedal og Hestneselva i Kjøpsvik. 

AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING 

Utvikling 

Enheten opplever økt aktivitet i forbindelse med Akers industrisatsing og påfølgende vekst i kommende 
5-10 år. Enheten er i førstelinje for å legge til rette for endringer og vekst. For å sikre målsetningen med 
utvikling og vekst i kommunen, intensiverer og forskutterer området gjennom å øke aktivitet og 
ressursinnsats.  

 VEG OG PARK 

Utvikling 

Endringene i klima kombinert med Narviks topografi medfører vesentlig høyere aktivitet og kostnader 
for enheten for å ivareta forsvarlighet for alle enhetens infrastrukturområder (nedbør, overvann, timing, 
flom, ras, støv, hyppigere værskifter med kombinasjoner strøing og brøyting. Samfunnets økte 
forventninger til offentlig infrastruktur medfører økt ressursbruk til forvaltning, drift og vedlikehold. 
Aker satsingen (og andre) vil medføre økt ressursbruk mot disse og ArSa. 

Utfordringer 

Den største utfordringen ved Veg og park er at målsettingen om kun 20% av vegene i rød sone om 8 år 
ikke kan ansees oppfylles 
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Dette skyldes i hovedsak 2 forhold: 

1. Tilførte vedlikeholdsmidler 2021 og 2022 (1 + 1 mill) er i stor grad medgått til å dekke inn 
økonomisk uttelling pga vinter samt vesentlig økte kostnader på utlyste kontrakter (sett opp 
mot tilførte midler ved kommunesammenslåing) 

2. Forfallet akselererer hurtigere enn prognosen for 2 år siden tilsa, slik at nødvendig investering i 
fra 2023 til 2026 må økes til 15 mill årlig for å ivareta målsettingen i økoplan 

Enheten gjennomfører generelt meget belastende nedskalering på vegvedlikehold på kr 1,3 mill slik at 
prognosen ved årets slutt forventes pr januar å være netto 0, forutsatt normalår resten av året.  

Nedskaleringen utgjør 35% av midlene avsatt til vedlikehold av vegnett, og vil ha en den belastende 
konsekvens at en høy andel av viktige framkommelighet- og sikkerhetstiltak planlagt på vedlikehold av 
vegnettet, ikke blir gjennomført. Dette vedlikeholdet er i 2022 planlagt for alle operasjoner som hver for 
seg ikke tilfredsstiller kravene til å kunne dekkes inn over vedtatt investeringsbudsjett. Konsekvens er 
økt risiko for økte driftskostnader om vinter ved overvann og tining, samt hyppigere kostbare 
akuttsituasjoner (følgekostnader). Målsetting om kun 20% av vegnett i rød sone om 8 år, samt 
tilstrekkelig ivaretakelse av investert kapital forskyves. 

Det gjøres oppmerksom på at enheten også i 2021 gjennomførte slik reduksjons i vedlikehold for å bidra 
til Narvik kommunes generelle situasjon. 

EIENDOM 

Utvikling 

Det arbeides med å styrke forvaltningen av avtaler, utleie og grunneierfunksjonen da vi ser at en er 
sårbar ved fravær. Vi har også fokus på utvikling av drift på kommunale bygg. 

Utfordringer 

Det er en utfordring å rekruttere folk til drift av våre bassenger og vi er derfor sårbare og må ofte stenge 
for folkebad ved sykefravær. Videre mangler vi ressurser på forvaltning og er også her sårbar ved 
fravær. 

 Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Rev. bud. hiå. 

2022 
Regnskap hiå. 

2022 
Avvik 

hiå. 
Oppr. bud. 

2022 
Prognose 

280-KULTUR 14 919 15 444 -525 31 785 32 032 
400-FELLES PLAN 340 1 987 -1 647 741 764 
401-Investeringer 0 -7 7 0 0 
410-AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING 4 577 5 920 -1 343 13 027 13 274 
460-VEG OG PARK 13 680 14 970 -1 289 32 969 33 189 
470-EIENDOM 44 830 47 308 -2 477 108 247 108 835 
480-RENHOLD BYGG 0 0 0 0 0 
650-MIDTRE HÅLOGALAND 
FRILUFTSRÅD 

327 -897 1 224 729 729 

Sum 78 674 84 723 -6 049 187 498 188 823 
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Kommentar til status økonomi 
 

FELLES PLAN 

Økonomien - prognose for 2022 

Resultat 1. Tertial viser et netto merforbruk kr.  ca. 1,6 millioner. Inntekt vedrørende inndekning 
rådgiver er ikke medtatt.  Denne faktureres i løpet av juli. I tillegg vises ikke regulering bruk av fond i 
bevilgningsregnskap. Prognosen for 2022 er at ansvaret går i balanse. 

KULTUR 

Økonomien - prognose for 2022 

Resultat for kultur pr 1. tertial viser et merforbruk på ca. 500.000. Det er prosjektutgifter på vel kr. 
600.000 som dekkes av eksterne midler og bruk av fond som ikke vises i bevilgningsregnskapet. 
Mindreforbruk lønn relaterer seg til sykepengerefusjoner og vakante stillinger under ansettelse. Dette 
vil jevne seg ut i løpet av 2022. Enhetens prognose for 2022 er balanse. 

  

AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING 

Økonomien - prognose for 2022 

Foreløpig resultat eksklusiv bruk av fond og eksterne midler viser et merforbruk på ca. kr 1,3 mill. 
Regulering av regnskap med bruk av fond er ikke inkludert i rapporten.  Prognose for året ved 
opprinnelig budsjett er balanse. Rådmannen har i forbindelse med industrisatsning i Narvik godkjent 
utvidelse med 6 ansettelser. Det er i den sammenheng søkt Nordland Fylkeskommune om tilskudd for 
oppskalering av ressursinnsatsen.  

  

VEG OG PARK 

Økonomien - prognose for 2022 

Resultat pr ut april måned er netto minus - kr 1,28 mill 

Netto minus resultat er i sin helhet årsak i vinterforhold årets vintermåneder. Feks var nedbøren i januar 
128% over normal fra Metrologisk institutt (DNMI).  Det budsjetteres for vinterutgifter på vegnett i 
forhold til normalen fra DNMI. 

Dette har medført vesentlige kostnader utover normalår (og budsjettert) for både snøbrøyting/strøing 
for egenregi og entreprenører med mengdekontrakter. I tillegg har nedbøren medført vesentlig høyere 
behov for bortkjøring av snø enn normalen. Dette har vært nødvendig med hensyn på framkommelighet 
og sikkerhet 



Tertialrapport 1 - 2022 
 

Side 26 av 31 

Det er reduserte lønnsutgifter med årsak i stillinger under ansettelse. Dette kompenseres med kjøp av 
tjenester 

Lavere inntekt sees i sammenheng med lavere utgift. Etterslep på intern ompostering egenregi mars og 
april med utgift til vegnett på parker og inntekt til biler/maskiner 

Tiltak vurderes fortløpende. Utfordringen for enheten er at vedtatt budsjettnivå økonomisk ikke kan 
ivareta større økte økonomiske uttellinger på vinter uten at inndekning på enheten påvirker 
forsvarlighet for sommerdelen.  

Enheten gjennomfører generell meget belastende nedskalering på vegvedlikehold på kr 1,3 mill slik at 
prognosen ved årets slutt forventes å bli netto 0, forutsatt normalår resten av året 

Nedskaleringen utgjør 35% av midlene avsatt til vedlikehold av vegnett, og vil ha den belastende 
konsekvens at en høy andel av viktige framkommelighet- og sikkerhetstiltak planlagt på vedlikehold av 
vegnettet ikke blir gjennomført. Dette vedlikeholdet er i 2022 planlagt for alle operasjoner som hver for 
seg ikke tilfredsstiller kravene til å kunne dekkes inn over vedtatt investeringsbudsjett.  

EIENDOM 

Økonomien - prognose for 2022 

Regnskapet viser et overforbruk på kr 2,48 mill fordelt på mindreforbruk lønn på kr 1,1 mill, merforbruk 
utgifter på kr 4,2 mill og inntekter på kr 0,6 mill over budsjett. Det har vært utbetalinger på 
forsikringsskader til og med april på ca kr 2,9 mill. Det medfører at enheten er i balanse ved utgangen av 
april når en hensyntar egenandeler på forsikringsskadene. 

Prognose på resultat ved årsslutt vil være i balanse. 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000     

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Avvik 
prognose i 

kr 

Status Statusbeskrivelse 

Vedtak forrige periode     

8. 470-21-W: Eiendom. Nedtrekk vedlikeholdstjeneste bygg (12301) -1205,0 -1205,0   

460-21-F: Veg og Park. Etablere aksjeselskap på parkeringstjenesten, 
alternativt benytte et eksisterende kommunalt aksjeselskap. 

-1000,0 -1000,0   

410-21-A: Areal og samfunn. Planlegger 100% 800,0 800,0   

460-21-C3: Veg og Park. Kombinasjon investering og drift med 
målsetning  nå ned til 20% i rød sone. Investeringsbehov 80 mill 
(ekskl. mva) over 8 år. 

1000,0 1000,0   

470-21-W: Eiendom. Nedtrekk vedlikeholdstjeneste bygg (12301) 1000,0 1000,0   

Sum 595,0 595,0   

     
Nye utfordringer     

280-22-K Ungdomskonsulent Kjøpsvik 300,0 300,0   

280-22-B Daglig leder Kjøpsvik kulturhus 800,0 800,0   

470-22-E2 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 3000,0 3000,0   

460-22-A Veg og Park. Korreksjon for urealistisk budsjett 
parkeringsinntekt. 

3478,0 3478,0   
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Beløp i 1000     

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Avvik 
prognose i 

kr 

Status Statusbeskrivelse 

Sum 7578,0 7578,0   

     
Innsparingstiltak     

470-22-I Kutt 100 % stilling driftsoperatør -600,0 -600,0   

Sum -600,0 -600,0   

     
Politisk vedtak     

Politisk 2022: 460-22-1 -200,0 -200,0   

Politisk 2022: 280-22-1. Økt aktivitet - ungdomsklubbene 200,0 200,0   

Sum 0,0 0,0   

     

Sum tiltak 7573,0 7573,0   

 

Investeringer 
 
Det foreslås tre endringer i investeringsbudsjettet. Dette gjelder Kjøpsvik 1-10 skole og barnehage, kjøp 
Furugården og salg Kjøpsvik omsorgsboliger.   

For Kjøpsvik skole og barnehage viser investeingsprognosen for 2022 netto kr 7 millioner. Dette som 
følge av forskyvning av aktivitet til neste år. Dette gir et redusert låneopptak med ca. kr 41 millioner. 

For Furugården ble det estimert en investering i 2022 på netto kr 10 mill. Etter nye oppdateringer og 
beregninger viser anskaffelseskost for Furugården at låneopptaket må økes med netto kr. 7 mill. Da er 
det hensyntatt bruk av investeringsfond kr. 10 mill.   

Øvrige prosjekter forløper som planlagt. Når det gjelder Helsehuset og omfangsøkning kr. 62 mill vil det 
ikke ha innvirkning for 2022, men i økonomiplanåret 2024. 

Det henvises til forskriftskjema 2A og 2B for prognoser og endringer i investeringsprosjekter.  

  

Årsregnskap 

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000       

 Bud. 
hittil 

Regn. 
hittil 

Avvik 
hittil 

Rev. bud. 
2022 

Oppr. bud. 
2022 

Rammetilskudd -274 654 -279 364 4 710 -759 675 -759 675 
Inntekts- og formuesskatt -211 631 -219 569 7 938 -656 368 -656 368 
Eiendomsskatt -58 682 -39 444 -19 239 -146 983 -146 983 
Andre generelle driftsinntekter -7 904 -4 899 -3 004 -44 522 -44 522 

Sum generelle driftsinntekter -552 871 -543 276 -9 595 -1 607 548 -1 607 548 

      

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 574 223 635 874 -61 651 1 491 371 1 491 371 

      
Avskrivinger 106 0 106 90 117 90 117 
      

Sum netto driftsutgifter 574 328 635 874 -61 546 1 581 488 1 581 488 
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Beløp i 1000       

 Bud. 
hittil 

Regn. 
hittil 

Avvik 
hittil 

Rev. bud. 
2022 

Oppr. bud. 
2022 

Brutto driftsresultat 21 457 92 598 -71 141 -26 060 -26 060 

      
Renteinntekter -926 -2 263 1 337 -2 917 -2 917 
Utbytter -5 664 0 -5 664 -17 000 -17 000 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 
Renteutgifter 12 798 14 348 -1 550 38 409 38 409 
Avdrag på lån 11 514 13 073 -1 559 91 976 91 976 

Netto finansutgifter 17 721 25 158 -7 437 110 468 110 468 

      
Motpost avskrivninger -106 0 -106 -90 117 -90 117 
      

Netto driftsresultat  39 072 117 756 -78 683 -5 709 -5 709 

      
Disponering eller dekning av netto driftsresultat      
Overføring til investering 0 0 0 0 0 
Avsetninger til bundne driftsfond 109 -1 000 1 109 327 327 
Bruk av bundne driftsfond -509 -1 688 1 179 -1 528 -1 528 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 6 910 6 910 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-400 -2 688 2 288 5 709 5 709 

      

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 38 672 115 068 -76 395 0 0 
 

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

 Bud. hittil Regn. hittil Avvik hittil Rev. bud. 2022 Oppr. bud. 2022 
Politisk ledelse 2 696 2 496 199 8 107 8 107 
Rådmannen 7 256 8 041 -785 19 540 21 469 
Virksomhetsstyring 21 979 22 186 -207 62 585 66 607 
Oppvekst 162 824 172 032 -9 208 416 579 412 369 
Omsorg og mestring 193 816 215 075 -21 258 516 411 509 974 
Helse og velferd 78 030 90 728 -12 698 213 383 212 216 
Plan, næring, kultur og teknisk drift 78 674 84 723 -6 049 188 823 187 498 
Fellesinntekter og kostnader 28 949 40 592 -11 644 65 943 73 132 

Sum bevilgninger drift, netto 574 223 635 874 -61 651 1 491 371 1 491 371 

      
Herav:      
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 574 223 635 874 -61 651 1 491 371 1 491 371 
 

 
 
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000   

 Rev. bud. 2022 Oppr. bud. 2022 
Investeringer i varige driftsmidler 200 535 232 565 
Tilskudd til andres investeringer 50 000 50 000 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 7 000 7 000 
Utlån av egne midler 0 0 
Avdrag på lån 0 0 

Sum investeringsutgifter 257 535 289 565 
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Beløp i 1000   

 Rev. bud. 2022 Oppr. bud. 2022 
   
Kompensasjon for merverdiavgift -36 946 -43 352 
Tilskudd fra andre 0 0 
Salg av varige driftsmidler -11 003 -7 000 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 
Bruk av lån -209 587 -239 214 

Sum investeringsinntekter -257 535 -289 565 

   
Videreutlån 50 000 50 000 
Bruk av lån til videreutlån -50 000 -50 000 
Avdrag på lån til videreutlån 10 000 10 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -10 000 -10 000 

Netto utgifter videreutlån 0 0 

   
Overføring fra drift 0 0 
Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 
Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 0 0 

   

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 
 
 

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000   

 Rev. bud. 2022 Oppr. bud. 2022 
Fornying av Chromebooks 2 400 2 400 
Kommunale veger - oppgradering 15 000 15 000 
Malmporten del III 1 250 1 250 
Kjøpsvik - 1-10 skole og barnehage 8 750 49 530 
Barnehagestruktur 625 625 
Svømmehall Bjerkvik 5 000 5 000 
Helsehus 124 465 124 465 
Ny brannstasjon 16 000 16 000 
Furugården 21 250 12 500 
Utbedring kantinekjøkken og gamle kommunestyresal 420 420 
Digitalisering - elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten 1 250 1 250 
Audio og video i kommune og formannskapssal Ballangen, oppgradering 1 000 1 000 
Prestegårdstunet sykehjem / Oscarsborg Bo- og Servicesenter - Nødstrøm 3 125 3 125 

Investeringer i varige driftsmidler  200 535 232 565 
 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000   

 Rev. bud. 2022 Oppr. bud. 2022 
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN 50 000 50 000 

Tilskudd til andres investeringer  50 000 50 000 
 

3. Investeringer i aksjer og andeler 
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Beløp i 1000   

 Rev. bud. 2022 Oppr. bud. 2022 
EGENKAPITALINNSKUDD KLP 7 000 7 000 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  7 000 7 000 
 

4. Utlån 
 
Beløp i 1000   

 Rev. bud. 2022 Oppr. bud. 2022 
Investeringer i varige driftsmidler  0 0 

   

Sum del 1-4 257 535 289 565 
 

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
 
Beløp i 1000     

 Regnskap 
2022 

Rev. bud. 
2022 

Oppr. bud. 
2022 

Regnskap 
2021 

Rammetilskudd -279 364 -759 675 -759 675 -779 983 
Inntekts- og formuesskatt -219 569 -656 368 -656 368 -654 798 
Eiendomsskatt -39 444 -146 983 -146 983 -123 200 
Andre skatteinntekter 0 -8 035 -8 035 -35 066 
Andre overføringer og tilskudd fra staten -4 899 -36 487 -36 487 -36 461 
Overføringer og tilskudd fra andre -70 360 -220 441 -213 246 -423 212 
Brukerbetalinger -25 374 -83 348 -80 148 -71 317 
Salgs- og leieinntekter -31 321 -66 922 -64 797 -114 156 

Sum driftsinntekter -670 331 -1 978 259 -1 965 739 -2 238 192 

     
Lønnsutgifter 405 926 1 057 680 1 048 049 1 169 261 
Sosiale utgifter 77 200 213 969 211 369 198 782 
Kjøp av varer og tjenester 221 552 438 015 438 185 591 512 
Overføringer og tilskudd til andre 58 251 152 418 151 958 174 855 
Avskrivninger 0 90 117 90 117 87 494 

Sum driftsutgifter 762 929 1 952 199 1 939 679 2 221 903 

     

Brutto driftsresultat 92 598 -26 060 -26 060 -16 288 

     
Renteinntekter -2 263 -2 917 -2 917 -11 676 
Utbytter 0 -17 000 -17 000 -21 901 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 
Renteutgifter 14 348 38 409 38 409 29 554 
Avdrag på lån 13 073 91 976 91 976 84 288 

Netto finansutgifter 25 158 110 468 110 468 80 265 

     
Motpost avskrivninger 0 -90 117 -90 117 -87 494 
     

Netto driftsresultat 117 756 -5 709 -5 709 -23 517 

     
Disponering eller dekning av netto driftsresultat     
Overføring til investering 0 0 0 8 211 
Avsetninger til bundne driftsfond -1 000 327 327 27 480 
Bruk av bundne driftsfond -1 688 -1 528 -1 528 -19 745 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 6 910 6 910 37 135 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -30 
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 -29 533 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-2 688 5 709 5 709 23 517 

     

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 115 068 0 0 0 
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