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Budsjettprosessen
• Resultatvurdering og analyse

• Sett utenfra => Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, 
som rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp 
av offentlig tilgjengelige data. 

• Sett innenfra => Bystyrets målekort pr sektor 

• Status alle KDP/temaplaner vedtatt i bystyret

• KOSTRA-analyse



Budsjettprosessen (2)
• Inneværende år har vist seg utfordrende 

budsjettmessig
• Enhetenes budsjetter bare deflatorjustert, mange utfordringer ikke 

lagt inn
• Innkjøps- og ansettelsesstopp innført fra oktober
• Utfordringen med stramme budsjetter preger 2017 og årets 

budsjettprosess 
• Innmeldte behov og forutsetninger i statsbudsjett 

krever nye måter å tenke på
• Rammebetingelsene og behovene 

• Mulig å endre arbeidsform eller redusere kvaliteten på en tjeneste for 
å løse nye behov.

• Vurdere konsekvenser av kutt, omlegginger eller å ikke imøtekomme 
behov. 



Budsjettprosessen (3)

Forutsetninger i statsbudsjettet gir utfordringer
● Redusert eiendomsskattegrunnlag kraftanlegg
● Bortfall eiendomsskatt verk og bruk over 5 år
● Legger fram budsjett i balanse, men svært skjør 

balanse for mange sektorer også i 2018. 
● 2 hovedtillitsvalgte bidrar i prosessen gjennom å 

sitte i gruppen som balanserer budsjettforslaget



Budsjettprosessen (4)
BYST-081/17 vedtak: 
1. Bystyret vedtar følgende føringer for administrasjonens arbeid med budsjett- og 

økonomiplanarbeidet 2018 – 2021: Med bakgrunn i prognosene for den økonomiske 
situasjonen i Narvik kommune fremover, er det nødvendig å gjøre en nøyere kartlegging 
og vurdering av mulige tiltak i budsjettarbeidet 2018-2021. Konkrete tiltak avgjøres ikke før 
politisk behandling i budsjettmøtet i desember 2017. Tjenester som ikke er lovpålagte skal 
synliggjøres i saksutredningen fra rådmannen vedr. budsjett- og økonomiplan 2018-2021. 
Brukere med størst behov skal prioriteres. Redusert dekningsgrad og lavere volum pr. 
tildelt tjeneste skal vurderes og legges fram i budsjettgrunnlaget. Det utarbeides forslag til 
kutt i alle tjenester med konsekvensvurdering som legges fram i budsjettgrunnlaget. 
Reduksjon i kvalitet, der dette er forsvarlig, vurderes og legges fram i budsjettgrunnlaget. 
Lavere bemanning vurderes. Langsiktig reduksjon i behov - fra reparasjon til forebygging 
vurderes. Økte inntekter (takster, gebyrer og brukerbetalinger) vurderes. Økt satsing på 
digitalisering, kutt og hverdagseffektivisering, teknologi synliggjøres. 

2. Bystyret vedtar at det fra budsjettåret 2018 utarbeides tildelingsbrev til enhetsledere med 
mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. 



Økonomiplan 2018-2021 relasjon til 
kommunesammenslåing

2018-2019: 
Narvik kommune som vi kjenner den

- Synergier i samarbeid med andre kommuner synliggjort

2020-2021: 
Ny kommune 

- men budsjett som hvis nåværende kommune videreført



Verden rundt oss



Økonomisk vekst: ikke så mye hjelp å hente fra våre 
handelspartnere 



Vekstutsiktene er positive i Norge



God veksttakt innen de fleste næringene, 
og bunnen nådd i oljenæringen 



Arbeidsledigheten er fallende 



Fortsatt forventninger om lave renter fremover; her målt ved 10-
årige fastrenter for statspapirer

Nominell rente 
Realrente2) 

1985        1989          1993          1997         2001         2005         2009          2013         2017 

1. Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederland, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike og 
Norge. Uvektet gjennomsnitt. 

2. Realrente er beregnet ved nominell rente fratrukket gjennomsnittlig inflasjon det siste året. 

Kilder: OECD og Norges Bank 
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Styringsrenten med usikkerhetsvifte.1) Prosent. 
1. kv. 2010 – 4. kv. 2020 2) 

1. Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske 
hovedmodell, NEMO. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense 
for renten. 

2. Anslag for 3. kv. 2017 – 4. kv. 2020 (stiplet). Kilde: Norges Bank 
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Siste rentemøte:

“Styringsrenten 
holdes uendret 
på 0,50 
prosent.” 

«Slik 
hovedstyret nå 
vurderer 
utsiktene, vil 
styringsrenten 
mest sannsynlig 
bli liggende på 
dagens nivå den 
nærmeste 
tiden.» 



Budsjettdokumentet
INNDELT ETTER DE 4 MÅLOMRÅDENE:
•ØKONOMI
•ORGANISASJON
•BRUKERE OG TJENESTER
•SAMFUNN



Nøkkeltall
Lønnsvekst = 3%

Deflator = 2,6 %

Skatteanslag = regjeringens

Pensjonspremie = ca. 21 % (fellesordningen) 



Statsbudsjettet



Frie inntekter Narvik kommune
● Anslag frie inntekter for Narvik kommune i 2018 er på 

1 013 mill kroner, herav kr 6 mill. som følge av 

kommunesammenslåing

● Anslaget innebærer en vekst fra 2017 til 2018 på 1,9 prosent

● Pris og lønnsvekst i statsbudsjettet er beregnet til 2,6%, som gir 

Narvik kommune negativ realvekst på -0,7%

● Anslått landsgjennomsnittlig vekst er på 2,6 prosent.  



Skatteinntekter

Narvik er avhengig av utviklingen i de nasjonale 
skatteinntektene

Skatt utgjør 40% av de frie inntektene til kommunene, under dagens 
finansieringsordning

● Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 bygger 
bl.a. på 1,1 % sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2017 til 
2018

● Narvik har egen skatteinngang beregnet til 89,3% av landssnittet 
og vil være avhengig av inntektsutjevning og vekst i landet forøvrig



Opptrapping innen vekst frie inntekter-

● 300 mill. kr. Opptrappingsplan på rusfeltet. NK 1 059 000
● 200 mill. kr. tidlig innsats i barnehage og skole.  NK 706 000
● 200 mill. kr. forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til 

barnevernsreformen. NK 706 000

● kr. økt samhandling barnehager og skoler. 70 000
● Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene, NK 15 000
● Flere barnehagelærere, økt pedagogtetthet,  NK 865 000
● Rekruttering psykologer. Fra 2020 er det lovfestet at kommuner skal tilby 

tjenesten. NK 542 000
● Økt egenandel på kr 50 000 pr ressurskrevende bruker. NK 2 200 000
● Økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehager. NK 28 000

Gir utfordring på kr 6 -7 mill som må finansieres ved 
omprioritering og kutt i andre oppgaver i driftsbudsjettet 



Hvorfor har Narvik kommune negativ 
realvekst på 0,7%

● Lavere befolkningsvekst enn landssnittet =>gir lavere andel av 
samlet tilskudd ved fordeling

● Færre innbyggere, fra 18 789 til 18 723 (-66) => lavere 
innbyggertilskudd til Narvik kommune

● Redusert utgiftsbehov basert på demografi og kostnadsnøkkel, 
eks => færre barn i barnehagealder 2-5 år , færre innbyggere 
med PU diagnose, færre innbyggere

● Lavere tilskudd N-norgetilskudd- Regionalpolitiske tilskudd er ikke 
prisjustert fra 2017 til 2018 som betyr at disse tilskuddene reelt 
sett blir litt lavere



Frie inntekter



Eiendomsskatt- endringer med effekt 
Narvik kommune

● Lavere eiendomsskatt kraftanlegg
○ 11,7 mill i 2018, usikker anslag 2019-2021
○ Regjeringen foreslår ikke endringer i renten, men opprettholder dagens nivå.

○ Beregnet noe lavere i øk.planperioden basert på prisutvikling strøm.

● Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner
○ Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verk og bruk.
○ Forslaget vil gjelde f.o.m. 2019 med reduksjon av grunnlaget på 20 % til verdien er borte.  - 



Økonomisk oversikt



Økonomisk oversikt



Lånekapasitet i forhold til måltall om max 
70%/80% gjeld i forhold til brutto inntekter



Utvikling lånegjeld i perioden 
2010-2021

Det er tatt forutsetninger om gjelden til Narvik Vann, Narvik Havn og start-lån som kan avvike 
fra faktisk utvikling i perioden 2017-2021

Narvik kommune sin gjeld viser ikke gjeld som finansieres av leieinntekter, spillemidler og 
MVA-kompensasjon. Det er omklassifisert 48 mill kroner fra Narvik kommune til Narvik Vann 
sitt selvkostregnskap. Dette er kun beregningsteknisk og vil ikke øke selvkost eller på andre 
måter påvirke kostnadene til Narvik Vann.



Kommunebarometeret 2017



Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, 
basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. 

Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en 
lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. 
Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås 
Kostra-database, endelig tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig 
statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, 
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS 
og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er 
helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.



Kommunebarometeret - Utvikling



Det vises forøvrig til formannskapsmøte  
og gjennomgang av 
kommunebarometer 17. august samt 
vedlegg til rådmannens grunnlag for 
budsjett og økonomiplan 2018-2021



Målområde økonomi

• Basert på utfordringer 2017 er det stor svært høy risiko i 2018-budsjettet 
• Flere udekkede behov fordrer effektiviseringer innen omsorg og skole som er svært krevende.

• Områder med særlig vekt i statsbudsjettet er kun delvis innarbeidet.

• Når ikke målet om netto driftsresultat på 3%!

• 15 mill til hålogalandsbrua er ute!



Fellesområdet

• Økt promille eiendomsskatt 0,5 promille 2018-2019 bolig, 
kontorjustering 10% 2020-2021

• Økt bevilgning Ofoten brann pga. forsinket åpning hålogalandsbrua , 
økte kapitalkostnader/pensjonskostnader 2019-2021

• Egenfinansiering investering velferdsteknologi, trådløst nett og 
bredband- forutsetning for tiltak i skole og omsorg



Målområde organisasjon - BMS



Målområde organisasjon
forutsetninger i øk.plan 2018-2020

• Arbeidsgiverstrategi med ledelse og medarbeiderskap 
(Lean, MDI) 

• 10-faktor undersøkelsen
• Heltidskultur
• Kompetansefokus
• Rekruttering
• Sykefraværsprosjektet- IA ledelse 2.0 (KS)
• Arbeid med basis innen HR-området



Måleområdet organisasjon
● Videre satsning på 

LEAN/sykefraværsarbeidet - 
fra prosjekt til drift. Det viktigste 
arbeidet i 2018:
○ et systematisk og målrettet 

forebyggende arbeid 
(HMS) i alle ledd og nivåer

○ å ha et helsefremmende 
fokus i utvikling av 
organisasjonen

○ å ha kvalitet i, og gode 
rutiner for oppfølging av 
den sykmeldte

● Styrkning av 
arbeidsledernivået med 
kompetansehevende 
tiltak,rolledefinering og 
videreutvikling av digitale 
verktøy.

● Fokusområder er utvalgte 
enheter innen helse og 
omsorg, først hjemmetjenesten 
og UH. Med bruk av LEAN og 
verktøy utviklet i samarbeid 
med bla KS/Arbeidslivssenteret 
gjennom deltakelsen i 
læringsnettverk og IA ledelse 
2.0.



Måleområdet organisasjon

Arbeidsgiverstrategien inneholder 
flere innsatsområder vi arbeider 
videre med i 2018
Som en hovedutfordring er pekt på 
● Evnen til utvikling og 

nyskapning.
● Rekruttering av ny arbeidskraft 

samt forvaltning av egen 
arbeidskraft.

● Arbeidsgiverstrategi med 
ledelse og medarbeiderskap 
(Lean, MDI) 

● 10-faktor undersøkelsen
● Heltidskultur - videre 

innarbeiding av heltidskultur fra 
prosjekt til drift

● Kompetanse 
● Rekrutteringsstrategi



Politisk

Endring mellom år er som følge av kostnader til valg.



Sektor administrasjon- BMS



Sektor administrasjon - 
satsningsområder

● Styrking av arbeidet med 
velferdsteknologi

● Videre satsning på 
digitalisering av tjenester, 
spesielt innen HR og 
dokumenthåndtering

● Økt profesjonalisering av 
HR-funksjoner 

● Videre utbygging av trådløst 
nettverk og anskaffelse av 
hardware 
○ alle enheter
○ prioritert er omsorg, 

barnehager, skoler
○ til sammen kr 7,3 mill er 

avsatt til formålet i 
2018.



Sektor administrasjon - 
satsningsområder

● Styrking av kompetansen
○ alle ledd i 

organisasjonen
● Kompetansekartlegging
● Rekrutteringsstrategi
● Innkjøpsstrategi og 

rammeavtaler
● Synergier med selskaper og 

KF`er

● Vertskommunesamarbeid
● Videreutvikling av 

plattformer for 
innbyggerdialog

● Oppfølgning av alle enheter 
og systematisk arbeid
○ Sykefravær
○ LEAN



Administrasjon

Valgte tiltak: 
● Vertskommunesamarbeid - det beregnes effekt for HR, økonomi og 

IT drift og utvikling.
● Økning i avgiftsparkering med kr 1,- per time.
● Anskaffelse ny versjon sak- og arkivsystem (ACOS) og 

søknadssenter, ACOC eiendom, og skoleadministrativt system 
forutsatt finansiert over IT investeringer



Sektor kultur- BMS



Sektor kultur
Satsingsområder:
● Fokus på barn og unge
● Utvikling av kulturskolen som ressurssenter og utvide tilbudet 

med flere fag
● Samarbeid med videregående skole for musikkundervisning.
● Videreutvikle biblioteket til en arena for debatt og refleksjoner
● Forebyggende arbeid i samarbeid med andre 
● Integrering av minoritetsspråklige gjennom ulike 

kulturaktiviteter
● Utvikle arenaer for kulturarbeidet i kommunen og regionalt
● Samarbeid med frivillig sektor
● Synergier på tvers av offentlig/privat virksomhet
● Medvirke til økt kulturturisme og at Narvik er en attraktiv 

tilflytterkommune



Kultur

Valgt: Kan innebære en omorganisering/endring av 
tjenestetilbudet innen enhet kultur. Det må samtidig forventes en 
effekt av en gjennomgang av kulturområdet når det gjelder 
organisering og innhold. Dette inkluderer evaluering av Narvik 
Kulturhus mht organisering, bruk, innhold m.m. Dette arbeidet er 
ikke sluttført.
•Innmeldt behov fra Narvik kulturhus om økt tjenestekjøp kan evt 
dekkes over Næringsfondet.



Sektor grunnskole- BMS

Bystyret vil få tilstandsrapport Narvikskolen med oppdaterte tall i 
november



Grunnskole – satsingsområder

• Innføring ny lærerplan fra høst 
2019 

-Fornyelse av kunnskapløftet
• Prioriterer grunnleggende 

ferdigheter 
• Læringsmiljø

(antimobbeprogram, LP, 
internkontroll)
• IKT- strategiplan
• Kompetanse hos lærere
• Entreprenørskap
• Leksebevisste skoler

• Kartlegging/analyse 
spesialpedagogisk 
undervisning

• Tidlig innsats
• Utvikling av 

voksenopplæringen i 
Integreringsenheten

• Bygging Narvik ungdomsskole
• Planlegge erstatning for 

Frydenlund skole



Grunnskole

Valgt: Dekning økte skyssutgifter, dekning utgifter “Narvikbarn” i 
andre kommuner, styrking enkelttiltak Skistua, Bjerkvik og Skjomen, 
redusert innsparingskrav Narvik ungdomsskole, (nytt 
skoleadministrativt system), (investeringer IKT), Kompetansemidler 
videreføres 2018/2019, økt sats SFO til 90 % selvkost, redusert 
grunnbemanning



Grunnskole- tiltak redusert 
grunnbemanning

Gjennomført noen analyser

Hovedkonklusjonen er at man kan 
redusere lærer/personaltettheten i 
Narvikskolen til et nivå som vi ser i 
andre kommuner, og fortsatt gi 
lovpålagte tjenester men med en 
lavere kvalitet. Fordelingsmodell for 
nedtrekket er laget.

Konsekvenser:
-Reduksjon i antall timer ansatte 
kan jobbe med skoleutvikling og 
funksjoner (LP, Olweus, IKT, 
bibliotek)

-Redusert mulighet til god
implementering av ny læreplan
-Tidlig innsats må reduseres
-Redusert bruk av to-lærerordning
-Mindre skoler må vurdere
omorganisering og reduksjon i
antall undervisningsgrupper
-Reduksjon i administrative
ressurser
-Risiko for økning
i spesialundervisning



Sektor barnehage- BMS



Barnehage- satsingsområder
● Ny rammeplan- implementering

● Nasjonal norm grunnbemanning

● Økt pedagogtetthet

● LEAN - som driftsstrategi

● Sykefraværsarbeidet

Lærende barnehager gjennom:
•Steg for steg
•LP-metoden for de minste
•Styrking av relasjonskompetanse
•Fysiske aktiviteter/kosthold
•Numicon – 
realfagkommuneprosjektet
•Kompetanse for mangfold
•Utdanningsdirektoratets
      ståstedsanalyse.



Barnehage

Valgt: Videreføre maksimalpris, økt pedagogtetthet, norm grunnbemanning, 
LP-implementering, IT infrastruktur, utredning spesialpedagogisk tilbud 
barnehager, tilpasninger behov- full drift Skistua barnehage, organisatoriske 
endringer



Sektor institusjon- BMS



Sektor hjemmetjeneste- BMS



Hjemmetjeneste og institusjon
- Sentrale utfordringer

● Omsorgstrappa og dimensjonering av tjenester med 
endringer i behov

● Demensomsorg og (dag)aktivitet
● Ernæring
● Kompetanse og rekruttering
● Innovasjon 

-Bruk av velferdsteknologi
● Drift av store enheter

○ Virksomhetsplanlegging, styring, kontroll, kontinuerlig 
forbedring, kostnadsnivå



Institusjon

Valgt: Tilpasning regnskapstall Ankenes Bo- og servicesenter 2017,(anskaffelse 
sykesignalanlegg i kombinasjon med velferdsteknologi), (velferdsteknologistilling), 
øke kapasitet 20 plasser over 4 år, e-læring, utredning ernæring/kjøkkendrift, 
generell effektivisering 1-2 % nedtrekk ramme alle institusjoner. 



Øke kapasitet i de to øverste 
trinnene - foreløpig plan

● Bjerkvik omsorg: Etablering av bofellesskap 6-8 plasser i 
tilknytning til Ellas Minne, kombinert med flytting av hjemmetjenesten 
tilbake til Ellas Minne. Etableres fra tidligst 2019. Søke tilskudd fra 
Husbanken.

● Furumoen sykehjem: Endre avdeling 3 C fra 9 langtidsplasser til 
12 korttidsplasser. 

● Ankenes bo- og servicesenter: Omhjemle leiligheter til langtidsplasser 
7 stk. Bygge om øvrige ledige lokaler v.h.a. tilskudd fra Husbanken. 
Det må/kan etablere mellom 9- 12 nye langtidsplasser i disse 
lokalene. 

● Samlet gir dette en nettopp vekst på 20 plasser i 
økonomiplanperioden. Avhengig av at det avsettes midler til nye 
sykesignalanlegg, velferdsteknologi og ombygging. 



Generelt nedtrekk - 3 mill

Mulig gjennomføring
Nøkternt inntak vikarer, redusert forbruk av materiell, mer bruk av 
velferdsteknologiske løsninger, økt samarbeid frivillig sektor, bedre 
samordning administrative/merkantile funksjoner, systematisk innsats for å 
redusere sykefravær og andre organisatoriske tiltak. Vurderer at det er 
mulig å holde seg innenfor forsvarlige tjenester.

Konsekvens: 
Om tiltakene som listet opp over ikke får forventet effekt, vil tiltaket i 
redusert aktivitetstilbud utover pleie/omsorg. Tiltaket gjelder ikke 
hjemmetjenesten Bjerkvik omsorgsdistrikt eller Narvik REO.



Hjemmetjeneste

Valgt: Organisatoriske grep, generell effektivisering, økt sats praktisk 
bistand, påvirkes av økning i de to øverste trinnene i omsorgstrappa, 
(stilling velferdsteknologi), (anskaffelse Visma Sampro), videreføre salg 
av KAD plasser somatikk til andre kommuner
FABU: Innføre langvakter en bolig, ny ressurskrevende bruker, 



Sektor helse og miljø- BMS



Barnevern, helsetjenester, rus 
-og psykiatri

Fagområder preget av statlige satsinger

• Opptrapping habilitering og rehabilitering
• Opptrapping rusfeltet
• Styrking helsestasjon- og skolehelsetjeneste
• Kvalitets og strukturreform 

barnevernsområdet

Samarbeid og forebyggende arbeid



Helse og miljø

Valgt: Styrke midler til utgiftsdekning barn under omsorg, innføre 
KAD rus/psykiatri, RoP:ressurskrevende bruker, samordne flere 
tiltak ressurskrevende (fra 2019/2020), (velferdsteknologistilling), 
prosjektstillinger hab/rehab og helsestasjon/skolehelsetjeneste, 
jordmor 0,5 åv, reduksjon lavterskeltilbud rus/psykiatri.  



NAV sosial og intro- BMS



NAV sosial og 
Integreringsenheten

NAV sosial
● Videreføre tiltaket Arbeid først
● Dempe vekst i utgifter til sosial stønad
● Større utnyttelsesgrad statlige tiltak

○ særlig knyttet til ungdommer/unge voksne
● Endringer i struktur NAV stat

Integreringsenheten etablert
● Gjennomføringskraft på nødvendige endringer i 

integreringsarbeidet
● Forplikte egne enheter og næringsliv 
● Vurdere kantinedrift sammen med felleskjøkkenet
● Usikkerhet mht bosettingstall framover



NAV Sosial og Integrering

Valgt: Ingen endringer i ramme utover tidligere vedtak. 
Nødvendig med fokus på tiltak som kan dempe vekst i 
utbetalinger av sosial stønad (samarbeid boligstiftelsen, 
boligskole, bostøtte, vurdere nivå tannlegebehandling, 
strammere skjønnsutøvelse diverse ytelser, bedre 
tiltaksarbeid) og gode resultater av integreringsarbeidet.



Sektor UH- BMS



Satsningsområder enhet 
UH/FABU

Gjennom deltakelse i TTU-læringsnettverk (KS):
Målene er flere: 
● Utvikle felles måleindikatorer

○ et arbeid som pågår nå,og som skal sluttføres i 
februar 2018

● Igangsatt et arbeid for videre utvikling av 
tjenestetilbudet  og kvaliteten i tjenesten til brukerne 



Satsningsområder enhet 
UH/FABU

Sentrale element i dette arbeidet er:
● Boligstruktur, hvilke boliger skal vi ha med og uten 

bemanning
● Omsorgstrappa for denne tjenesten: Hvordan ivareta 

alle nivå av hjelpebehov og alle aldre.
● Organisering av tjenester i boliger og ambulant 

tjeneste sett opp mot brukernes behov og 
funksjonsnivå.

● Ledelsesstruktur i enhetene, rolledefinering 



Satsningsområder enhet 
UH/FABU

Sentrale element i dette arbeidet er:(forts)

● Vurdere ulike turnustyper og effektiv 
bemanningsplanlegging

● Kompetansekartlegging - kompetanseplan
● Organisering av dagaktivitetstilbudet 



UH

Valgte tiltak: innføring av velferdsteknologiske løsninger betyr 
redusert behov for nattevakt (2 ÅV), en bolig tas ut av drift -effekt 3,5 ÅV, 
tilpasning til endrede behov og tjenester uten heldøgns bemanning - effekt
3,5 ÅV, gjennomgang av vedtak i hele tjenesten sett opp mot 
døgnaktivitetsplaner og bemanningsplaner (aktivitetsstyrte 
bemanningsplaner)- antatt effekt 2 ÅV



Sektor areal og samfunnsutvikling- BMS



Areal og samfunnsutvikling
Satsningsområder i 2018 og videre:
● Digitalisering av gnr/bnr-arkivet, planarkivet, videreføres

○ ebyggesak sees i sammenheng med anskaffelsen av 
ACOS Eiendom

● SmartCity
○ samarbeid med UiT
○ Universitetet på Ås

● Miljøtiltak
○ Luftkvalitet
○ Bypakke Narvik 
○ systematisk folkehelsearbeid m fl

● Kommunesammenslåingsprosess
○ matrikkelarbeid mm

● Justert planstrategi
○ harmonisering av planverk med de to andre kommunen. 



Areal og samfunnsutvikling

Valgte tiltak: Sektorens tiltak må sees i sammenheng med 
valgte tiltak for eiendomskattetaksering, videre satsning på 
digitale løsninger, vertskommunesamarbeid og 
kommunesammenslåingsprosessen.



Valgt tiltak 
økt eiendomsskatt på boliger og 
fritidsboliger

● I forbindelse med årlig 
budsjettvedtak bestemmes 
promillesatsen som vi skal benytte 
for å beregne årlig eiendomsskatt.

● Promillesatsen kan være mellom 2 
og 7. Narvik kommune har en 
promillesats på 7 mht næring. 
Boliger og fritidsboliger har redusert 
sats på 4 promille i henhold til 
eiendomsskattelovens § 12.

● Regjeringen foreslår å redusere 
satsen ved førstegangsutskriving av 
eiendomsskatt, fra 2 til 1 promille 
samt maksimal årlig satsøkning, fra 
to til én promille fra 2019



Sektor veg og park- BMS

• Etterslepet på vedlikehold er på 60,9 millioner (øker nå ca. 4,5 millioner årlig)

• Andelen veier med dårlig tilstand var økt fra 45% til 50% i 2015

• Andelen lavstandardveier er hurtig akselererende og vil i 2026 omfatte 83% av 
vegnettet hvis 2016 driftsramme og ingen vedlikehold/investeringer

• Nødvendige sikkerhetstiltak for akuttutbedring på kun asfalt p.g.a. manglende 
vedlikehold akselererer årlig meget hurtig.



Sektor Veg og park
Viktigste satsingsområder:
● Stoppe forfallet og hente inn etterslepet på det offentlige 

kommunale vegnettet.
○ vedtatt strategi inkl økonomi videreføres, samt at 

vedlikeholdsrammen styrkes
○ i 2021 er alle samleveier i grønn sone og ingen veier i rød 

sone
●  Økt fokus og satsning på forvaltning og forebyggende 

driftsrutiner på vegnettet og overvannsinstallasjoner for å 
redusere uønskede hendelser i forbindelse med flom, 
klimaendringer, ulykker, skader osv



Sektor Veg og park

Viktigste satsingsområder (fortsatt):
● Delta i utviklingen og gjennomføringen av både kortsiktige og 

langsiktige tiltak ifm støvutfordringer i Narvik
● Utvikle forskjønnelsen (og omdømme) av Narvik med blomster 

og grønt
●  Innføre i sin helhet konseptet trafikksikker kommune fra Trygg 

Trafikk / Nordland fylkeskommune



Veg og park

• Opptrappingsplan på både investering og drift vedtatt 2017-2020.
• Planen videreføres i 2018-2021. I tillegg legges inn kr 300 000 

årlig til overtagelsen av nytt veisystem Malmporten trinn 1, Trinn 2 
forutsettes dekket innenfor opptrappingen i økonomiplanperioden.

• Optimal plan velges ikke, men moderat vekst som minsker forfallet



Sektor eiendom- BMS



Sektor Eiendom

➢ Arealeffektivisering
➢ Videreutvikling av Famacweb
➢ Implementering av porteføljestyring
➢ Forhindre ytterligere forfall av bygningsmassen
➢ IK-Brann



Eiendom

● Opptrappingsplan på både investering og drift vedtatt 2017-2020
● Planen videreføres i 2018-2021.

Valgte tiltak:
● Total arealeffektivisering / gjennomgang
● Økt prosjektstilling 2018 og 2019. - Reduserte leasingutgifter biler og 

kopimaskiner



Budsjettskjema 1B
Økonomiplan 2018-2021



Næringsfondet

Ubehandlet søknader 

Forskningsparken
- 100’ prosjekt 

hydrogensatsing
Narvik kulturhus

- 309’ driftsstøtte
Norsk korforbund

- 100’ driftsstøtte
Alpin VM 2025 AS

- 500’ 



Driftsbudsjett oppsummering

Sentrale grep for å skifte gir:
● Reduksjon i sykefravær
● Fokus på ledelse i hele organisasjonen
Verktøy:
● Systematikk og digitalisering i sykefraværsoppfølging
● LEAN
● Arbeidsgiverstrategi
● Lederstøtte
● Systematisk oppfølging



Investeringsbudsjett 2018-2021

Deler av bevilget beløp i 2017 er flyttet over til 2018. Det kan 
føre til at perioden 2017-2021 fremstår som høyere enn tidligere 
annonsert. Dette vil bli justert i saldering 2 investeringer 2017.
Investeringsskjema 2A vil bli justert opp for MVA.



Større prosjekter som er finansiert i 
økonomiplanen 2018-2021

● Oppgradering Skistua skole - oppstart/ferdig 2018
● Nye avdelinger Barnebo barnehage - ferdig 2019
● Brannstasjon - ferdig 2019
● Ny ungdomsskole - oppstart 2018 - ferdig 2020
● Tunnel til sykehuset på Furumoen
● Oppgradering vegnettet - løpende årlig til og med 2020
● Idrettens Hus  -  ferdig 2018, fortsetter 2019-2020



Større prosjekter som det IKKE er 
funnet dekning for med nåværende 
rammevilkår for eiendomsskatten

Renter og avdrag utgjør anslagsvis 22 mill kroner årlig.



Prosessen videre 
Investeringsbudsjettet
● Politisk og administrativ ledelse må jobbe sammen om løsninger 

på investeringsbehovet frem mot budsjettvedtak
○ Alternativer for barneskole
○ Alternativer for helsehus
○ Alternativer for barnehage
○ Alternativer for svømmetilbud

Reduserte inntekter på eiendomsskatt
● Rådmannen oppfordrer politisk ledelse til samordnet innsats frem 

mot vedtak av statsbudsjettet for å begrense inntektstapet
○ NB! Nøkkel til handlingsrom!
○ Burde statlige virksomheter unndras denne bestemmelsen?
○ Se til Farsund kommune - Alcoa har erklært at de ønsker å 

betale eiendomsskatt for å sikre attraktivt lokalsamfunn og 
fremtidig rekruttering



Prosessen videre (2)

Budsjettdokumentet med vedlegg:
• Rådmannens grunnlag for budsjett- og økonomiplan 2018 - 2021
• Oversikt valgte tiltak
• Oversikt ikke-valgte tiltak
• Årsrapport 2016 med beskrivelse av tjenestene og resultater mer 

detaljert enn i budsjettgrunnlaget
• Status for tiltakene i vedtatte planer (KDP/tema)
• KOSTRA-analyse – rapport
• Kommunebarometeret – rapport
• Beskrivelse av utvalgte utviklingsoppgaver/-prosesser
• Dokumenter til Næringsfondet

Flere vedlegg kommer til – f.eks. innspill og 
drøftinger



Prosessen videre (3) 

● Dokumentene gjøres tilgjengelig på portal og nett 
fortløpende 
○ tilgjengelige mandag 30.10.17.

● Excel-ark med valgte tiltak til bruk for simulering av 
endring m.m.
○ sendes alle gruppelederne 

● Saken med budsjettinnstilling 
○ legges fram til formannskapsmøte den 30.11.17
○ behandles i bystyret 14.12.17



Nytenkende Raus Stolt


