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Rådmannens innledning 
 
De siste årene har Narvik kommune klart å komme i mål med et positivt driftsresultat. Dette 

er resultatet av et iherdig arbeid med kontinuerlig å tilpasse driften til de økonomiske 

realiteter. De økonomiske rammene er tilspisset både som følge av lav vekst i frie inntekter 

og som følge av satsing for å innhente etterslep på investeringer og vedlikehold. Allerede i 

sommer ble det tydelig at 2017 blir det vanskelige året som var forutsett da budsjettet ble 

vedtatt. Inngangen til 2018 blir derfor ekstra utfordrende når vi ser at heller ikke dette 

budsjettet gir vekst i rammetilskuddet som tilsvarer pris- og lønnsvekst.  

 

Føringene i statsbudsjettet som treffer oss med størst kraft er det reduserte 

eiendomsskattegrunnlag på kraftanlegg samt bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk over 

5 år. I tiden frem mot vedtak av statsbudsjettet oppfordrer rådmannen politisk ledelse til å 

jobbe målrettet og i lag med relevante kommuner for å begrense skaden for Narvik 

kommune. 

 

Bystyret vedtok i sak 081/17 føringer for rådmannens budsjettarbeid. Rådmannen har som 

følge av dette foreslått reduksjon i tjenestekvalitet, lavere bemanning og kutt i ikke 

lovpålagte tjenester. Inntekter, økt satsing på digitalisering og kontinuerlig effektivisering har 

hatt fokus. Budsjettsituasjonen er meget stram, men rådmannen mener det er svært viktig å 

holde fast på den strategien som er staket ut. 

 

● Mål om netto driftsresultat på 3% 

● Et styrket vedlikeholdsnivå 

● En bærekraftig gjeldsvekst   

 

Rådmannen foreslår 2 nye indikatorer/handlingsregler i økonomiplanperioden 2018-2021. 

Målet med handlingsreglene er sikre stabile rammer for drift av kommunens tjenestetilbud i 

kommende økonomiplanperiode. 

 

Alle enheter er utfordret med å bidra til kutt og effektiviseringer for at vi skal lykkes i 2018 og 

noen tøffe endringer vil være påkrevd. Likevel er det i hovedsak to grep som blir avgjørende:  

 

For det første må vi lykkes med å få ned sykefravær og vise til en effekt av en slik nedgang. 

Rådmannen tror på at vi skal få et gjennombrudd på dette feltet, da vi begynner å se effekter 

av tiltak som har vært jobbet systematisk med. Suksess på dette feltet vil avhenge av evnen 

til fortsatt å systematisere arbeidet og få etablert verktøy og rutiner for digital registrering og 

kontinuerlig oppfølging. Videreføring av LEAN er her en viktig komponent i tillegg til at det 

kontinuerlige forbedringsarbeid er hovedtema for LEAN-satsingen. 

 

Det andre hovedgrep er fokus på ledelse i hele organisasjonen. Suksesskriterier her er 

implementering av arbeidsgiverstrategien, systematisk oppfølging, lederstøtte og 

kontinuerlig forbedring.  
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Investeringsbehovet er fortsatt stort i Narvik kommune, men vår evne til å foreta 

investeringer svekkes markant av de manglende driftsinntekter. Vi inviterer til samarbeid 

med politisk ledelse frem mot budsjettbehandlingen med henblikk på å finne løsninger for de 

viktige investeringer som ikke er med i forslaget som det foreligger. 

 

Kommunesammenslåing blir en realitet fra 1.1.2020. Derfor er de første to årene i denne 

økonomiplanen de reelle. For de to siste årene har rådmannen lagt budsjettet som om 

Narvik kommune fortsatt eksisterer som i dag. Dette for å ha et reelt bilde, der 

konsekvensen av handlinger først i perioden synliggjøres for de følgende årene. 

 

Et tett trepartssamarbeid er viktig for å få til gode løsninger. Vi er fortsatt en kommune med 

potensiale for forbedringer på en rekke felt. Det viser kommunebarometeret og vi skal følge 

opp på dette. Sammen skal administrasjon, tillitsvalgte og politikere klare å komme frem til 

gode løsninger for innbyggerne i Narvik kommune også i årene som kommer. 

 

 

Lars Norman Andersen 

rådmann 
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Kommunereformen 
Stortinget behandlet 8. juni kommunereformen og fra 2020 vil antallet kommuner være 
redusert fra 428 til 354. Med dette er det lagt et grunnlag for sterkere kommuner som kan 
ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne. 
Målene med kommunereformen er:  
 
● Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne   
● Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  
● Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner   
● Styrket lokaldemokrati  
 
Narvik kommune blir 2020 en ny og større kommune, slått sammen med Ballangen 
kommune og Tysfjord kommune. Tysfjord kommune deles i to. Østre del av Tysfjord  vil bli 
slått sammen med Narvik og Ballangen og sørsiden med Hamarøy kommune. 

Økonomiske virkemidler  

Staten bevilger engangs tilskuddsmidler til kommunesammenslåing. Dette vil for Narvik, 
Ballangen og Tysfjord utgjøre 35,9 mill. kroner i 2017 og ytterligere 20 mill. kroner i 2020. I 
tillegg vil den nye kommunen etter søknad kunne motta særskilte tilskuddsmidler til 
reformarbeidet. Narvik, Ballangen og Tysfjord mottok i 2017 4 mill. kroner til arbeidet med 
digitalisering. 

Koordinering av planer og planarbeid  

I perioden frem til 2020 vil de tre kommunenes arbeid med kommuneplan, økonomiplan og 
tema/handlingsplaner koordineres. Planene gir føringer for investeringer i formålsbygg og 
annen infrastruktur. Dette kan medføre at noen av planene og planprosessene som er 
varslet i denne økonomiplanen kan bli endret i tråd med behovet for koordinering med de 
øvrige kommunene. Fellesnemnda vil behandle saker om hvilke planer som krever felles 
koordinering og organiseringen av planarbeidet.   

Rammene for Økonomiplanen 2018-2021 

De økonomiske rammene for Narvik kommune i denne økonomiplanen 2018-2021 og 
rådmannens prioriteringer knyttet til drifts- og investeringsbudsjettet tar ikke hensyn til 
konsekvensene av kommunesammenslåingen.  
 
Fellesnemda og de tre kommunene må ved behandling av de 3 kommunens økonomiplaner 
for 2018-2021 etablere felles føringer for den økonomiske politikken allerede fra 2018. Dette 
må drøftes nærmere både i fellesnemnda og i de tre kommunestyrene med utgangspunkt i 
samordningsgevinster samt realismekravet i kommuneloven for budsjettering av inntekter og 
utgifter. Felles føringer bør i interimsperioden legges både for drifts-og investeringsrammer. 

 
Fellesnemnda har ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske og arealpolitiske 
konsekvenser for den sammenslåtte kommunen. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å 
vurdere saker med økonomiske konsekvenser og forberede budsjett for 2018 og 
økonomiplan fram mot 2020. Fra 2019 skal også fellesnemnda føre skyggebudsjett.  
 
I løpet av prosessen vil ansatte i Narvik kommune bistå med kompetanse inn i prosessen på 
flere områder, Det er for tidlig i prosessen å si noe om hvordan dette eventuelt vil påvirke 
kommunens egen drift.  
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Organisering 

Politisk struktur 

Narvik kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven 

og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise 

representasjon i kommunestyret. 

 

Politisk organisering 2015-2019 

 

 
 

Administrativ struktur 

Narvik kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle 
beslutningsnivåer: Rådmannen gjennom et rådmannsteam på 4 personer (rådmann og 3 
kommunalsjefer) og 39 enhetsledere. 

 

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og har ansvar for at de 
tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den vedtatte kvaliteten på tjenestene. 
Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, 
og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å 
gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er 
nærmere beskrevet i et eget delegeringsreglement vedtatt av bystyret.   

 

Enhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de 
fullmakter som er videredelegert fra rådmannen. Dette innebærer at enhetslederne har den 
myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift når det gjelder faglige, 
økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.  
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Styringssystem 
Narvik kommune har mål- og resultatstyring som styringsmodell (Helhetlig 

virksomhetsstyring). Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og gjennomføres 

aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen.  

Styringssystemet 

Narvik kommunes styringssystem skal ivareta både folkevalgtes ansvar for strategisk 

ledelse, samt administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler.   

 

 Styringssystemet i Narvik kommune består av to hovedelementer: 

 Kommunens plansystem (styringsdokumenter) 

 Ledelsesprosesser knyttet til årshjulet (styringsprosesser)   

Plan- og styringssystemet- Samfunnsplanlegging og analyse 

Den kommunale planstrategien skal fastsettes av kommunestyret innen ett år etter 
konstituering. Planstrategien skisserer prinsipper for planlegging i Narvik kommune, videre 
peker planstrategien på de mest sentrale utviklingstrekkene som Narvik står overfor de 
kommende årene. 

Gjeldende planstrategien peker på fire satsingsområder for Narvik kommune i 
planstrategiperioden: 

 Befolkningsstruktur 

 Økonomi 

 Folkehelse 

 Tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser 

 Miljø  

For å nå ønsket utvikling har følgende planer hovedprioritet:  

 Strategisk næringsplan for Ofoten  

 Temaplan for kultur  

 Temaplan for spredt avløp  

Følgende planer er under utarbeidelse og prioritert i henhold til ferdigstillelse:  

 Kommuneplanens arealdel · 

 Kommunedelplan for kollektivtransport.  

Plansystemet 

Det kommunale plansystemet er bygget opp på følgende måte: 

 Kommuneplanen 

 Økonomiplan (Budsjett for 4-årsperioden) 

 Strategidokumenter 

 Virksomhetsplaner 

 Lederavtaler 
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Kommuneplanen 

Kommuneplanen er hjemlet i plan og bygningsloven av 2009 kapitel 11, og er kommunenes 
overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og 
forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale-, regional- og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den 
kommunale planstrategien.  

 

 

 

   

 

Kommuneplanen er som vist på figuren ovenfor, inndelt i en samfunnsdel med handlingsdel 
og en arealdel. 
  
Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp visjoner og satsingsområder samt 
hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen gjelder for 12 
år og må derfor ta hensyn til samfunnsmessige endringer som kan skje i løpet av disse 
årene. 
   
Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser hovedtrekkene i arealbruk for 
hele kommunen og skal bestå av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Arealdelen 
vedtas med rettsvirkning, og er bindende for nye eller utvidelse av eksisterende 
utbyggingstiltak. Kommuneplanens arealdel skal bygge på samfunnsdelen.  

Økonomiplanen 

Økonomiplanen inneholder budsjett for kommende år og økonomiske rammer for kommende 
fireårsperiode. I tillegg inneholder økonomiplanen mål basert på prinsippet om Balansert 
målstyring (BMS)samt konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens handlingsplaner.  

Virksomhetsplaner 

Mål og tiltak fra økonomiplanen, strategidokumentene, og andre relevante planer som følger 
av planstrategien, videreføres og følges opp i årlige virksomhetsplaner. Virksomhetsplanen 
er et administrativt dokument som skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, 
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tiltak og resultater, samt øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter. Virksomhetsplanen skal 
definere tiltak som bidrar til at virksomheten når BMS-mål som er vedtatt i 
økonomiplandokumentet. 

Rapportering 

Kommunens rapporteringssystem består hovedsakelig av månedsrapporter, 

kvartalsrapporter (økonomirapporter) og årsrapport. Økonomirapporter og årsrapport 

fremmes for politisk behandling, mens månedsrapportene inngår i rådmannens 

styringsverktøy.   

 

 Årsmelding 

Hver vår utarbeides en årsmelding for foregående år som gir en oversikt over resultat og 

måloppnåelse for kommunen og de enkelte sektorene, sett i forhold til vedtatt budsjett for det 

aktuelle året. 

 

 

Målområde - Organisasjon  

Status og utfordringer 

Gode arbeidsmiljø skaper godt omdømme. Ledelse må se fremtidige utfordringer og 

iverksette nødvendige tiltak.  Arbeidsgiverstrategien er utgangspunktet. Fokusområder vil i 

økonomiplanperioden være:  

 

 LEAN 

 Sykefraværsoppfølging 

 Heltidskultur 

 Lederutvikling 

 Kompetansestrategi 

 Rekrutteringsstrategi 

 Fagområdet HR generelt i drift i alle ledd i hele organisasjonen. 
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 Narvik kommunes målekort – Organisasjon 

 

 

O1, O3, O4, O5 og O6 hentes fra medarbeiderundersøkelsen “10-faktor” sine 

måleindikatorer, henholdsvis faktor 1, 9, 4, 5 og 10.  

 

Antall ansatte fordelt på kjønn og alder 

 
  

Tabellen viser behovet for at det i kommende økonomiplanperiode utvikles en helhetlig 

kompetanse - og rekrutteringsstrategi. Dette beskrives mer i detalj lenger ned i dokumentet. 
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Satsingsområder. 

Arbeidsgiverstrategi med ledelse og medarbeiderskap (LEAN, MDI) 

(MDI = medarbeiderdrevet innovasjon) 

Narvik kommune har utviklet en moderne og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk, med et 

tydelig verdifokus. Ambisjonene for arbeidsgiverpolitikken er å bidra til at ledere og 

medarbeidere motiveres og trives samtidig som de utfordres og stilles krav til. Dette skal føre 

til at tjenester og service utvikles og ytes med den ønskede kvalitet og effektivitet. Politikken 

skal utgjøre et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Et 

felles verdigrunnlag skal bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune med 

dyktige ledere og motiverte og kompetente medarbeidere. Verdiene kommunen har valgt er 

nytenkende, raus og stolt. 

  

Kommunen har startet en implementeringsprosess i forhold til arbeidsgiverpolitikken. Dette 

gjøres gjennom valg av strategier og igangsetting av konkrete handlinger. Et av tiltakene 

som gjennomføres 2016-18 er et lederutviklingsprogram. Dette for å videreutvikle 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger til ledelse blant lederne i Narvik kommune, samt bidra 

til å realisere ambisjonene i arbeidsgiverpolitikken. Utviklingsprogrammet skal treffe i forhold 

til målene, innsatsområder og konkretiseringer som finnes i kommunens arbeidsgiverpolitikk. 

Sentral utfordring i økonomiplanperioden er utvikling av felles arbeidsgiverstrategi og kultur i 

kommunesammenslåingen. Prosjektleder for sammenslåingen styrer prosessen. 

 

Utviklingen av LEAN som driftsstrategi i Narvik kommune har pågått siden 2016. Den 

helhetlige driftsstrategien ble videreutviklet og implementert i første omgang i sektor 

barnehage og utvalgte enheter innen helse og omsorg gjennom 2017. 

Arbeidet i 2017 har gitt gode resultater i form av økt produktivitet, lavere sykefravær, bedre 

medvirkning og mer fokus på kvalitet, samt at metoden gir ledere på alle nivå muligheten til å 

drifte og utvikle egen enhet, sektor og hele organisasjonen på en mer helhetlig måte som er i 

tråd med fastsatte planer og mål. 

Arbeidet vil fortsette i 2018 med samme fokusområder. Helsesektoren vil bli prioritert, i tillegg 

til noen administrasjonsenheter. Enheter som har innført driftsstrategien i 2017, vil bli fulgt 

opp for å sikre kontinuiteten i utviklingen. 

Målet for 2018 er å etablere et KPI-tre for de sektorene som har jobbet med LEAN, og 

etablere et utgangspunkt for innføring av LEAN i resten av organisasjonen. 

 

 Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR 

10-FAKTOR er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut 

basert på flere kriterier. De to viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og 

samtidig mulig å utvikle. 

10-faktor ble implementert gjennom hele 2017. Implementeringen var omfattende da 

undersøkelsen er sentral i den enkelte enhets utvikling med hensyn til ledelse og 

medarbeiderskapte tiltak. 
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Ledere ble gitt kompetanse slik at forhold for medarbeiderskap i arbeid med analyse, mål og 

tiltak lå til rette. Undersøkelsen ble gjennomført i jan 2017 og lokalt utviklingsarbeid på 

enhetene startet februar 2017. 

Høst 2017 er 39 av 41 enheter i gang med utviklingsarbeid. Lokale forbedringsfaktorer og 

utfordringsbilde til Narvik kommune stemmer godt overens og det er sentralt at enhetene blir 

gitt tid til å realisere tiltakene sine. Arbeid med tiltakene vil pågå i hele 2018 og en av 

utfordringene kan være å få til et stabilt og kontinuerlig utviklingsarbeid. Ny undersøkelse 

planlegges jan 2019. 

 

Reduksjon i sykefravær 

Til tross for tydelig overordnet målsetting om reduksjon i sykefravær gjennom år, og listen 

over gjennomførte tiltak er lang, har fraværet holdt seg stabilt høyt over år. 

Basert på medvirkning gjennom dialogduker fra sektor barnehage og HOS, samt HR og 

RMT, er det under utarbeidelse en strategisk handlingsplan for reduksjon i sykefravær i 

Narvik kommune for perioden 2018-2022, med følgende målsetting: 

Narvik kommune består av helsefremmende arbeidsplasser gjennom: 

·         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 

  

Handlingsplanen bygges etter følgende prinsipper: 

 Teknologi: skal alltid foretrekkes der det på sikt kan vise til forenkling og lønnsomhet 

Åpenhet: nøkkelinformasjon skal være lett tilgjengelig slik at man kan basere viktige veivalg 

og avgjørelser på fakta i motsetning til antagelser 

Presisjon: nøyaktighet i alle faser av arbeidet vil beviselig føre til reduksjon. 

Ledelse og medarbeiderskap: man har plikt til å medvirke og plikt til å forebygge og 

tilrettelegge. 
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Kompetanse: man skal ikke synes, tro og anta, når man kan jobbe kunnskapsbasert. 

Samhandling: ved god samhandling internt på enheter, i kommunen og med eksterne 

samarbeidspartnere, står vi sterkere. 

  

Strategisk satsningsområder for 2018-2022 er basert på kunnskap om hva som er årsaker til 

sykefravær og hva som fører til reduksjon, og man foreslår følgende satsningsområder i 

prioritert rekkefølge: 

·         Forankring, rolleavklaring, gode rutiner, forventninger og kompetansebygging 

·         God og tett oppfølging av sykmeldte 

·         God oversikt og analyse av sykefraværet og årsaker til avgang 

·         Forebygge helseplager, sykdom og skader gjennom godt systematisk HMS-arbeid 

·         Utvikle helsefremmende arbeidsplasser 

·         Komme i forkant av sykmelding 

·         Håndtere konflikter og brudd på arbeidsmiljøloven 

·         Seniorpolitikk og tiltak for utsatte grupper 

  

Handlingsplanen vil inkludere innspill fra KomRev Nords revisjon av kommunens 

sykefraværsarbeid, samt følgeforskningsrapport fra Agenda Kaupang med fokus på 

inkluderende arbeidsliv (ventet tidlig 2018). Arbeid med handlingsplanen vil måtte ha høy 

prioritet i hele organisasjonen, men vil spesielt første år kreve ressurser primært fra HR da 

særlig pkt om rolleavklaring, rutiner og forventninger må på plass før alt annet. 

 

Heltidskultur  

Flest mulig ansatte skal ha hele stillinger i Narvik kommune, jf. bystyrevedtak 105/17. 

Heltidskultur skal utvikles og ytterligere innarbeides i Narvik kommune i 

økonomiplanperioden.  

Forskning og kunnskap om heltidskultur viser at mer heltid gir positive effekter for 

brukere/innbyggere, arbeidstakere og arbeidsgiver. En rekke viktige momenter understreker 

ytterligere arbeidet for en sterkere heltidskultur; lov og avtaleverk, flere eldre, rekruttering og 

best mulig bruk av fagkompetanse.  

Arbeidet med heltidskultur følger Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag og 

har et sterkt fokus på medarbeiderdrevet innovasjon og medarbeiderskap. Enheter har 

ansvar for utvikling og forsterking av egen heltidskultur. Sentrale støtteenheter skal etter 

behov gi støtte til prosesshjelp og rådgivning.   

Alle enheter som mellom 2014 og 2016 har deltatt i prosjekt heltidskultur melder at ansatte 

med uønsket deltid har fått økt stillinger, noen til heltid, andre til større stillinger. Dette har 

vært mulig gjennom flere forskjellige tiltak. Noen enheter har forbedret turnus, noen har for 

eksempel innført flere helger i løpet av et år, andre har i realiteten innført økt 

grunnbemanning ved hjelp av vikarbudsjett. Narvik kommune ønsker å stimulere til at 

enheter kan ta større grep i utvikling av heltidskultur.   

Narvik kommune har gode resultater å vise til. Fra 2013 til 2016 har vi gått fra 83% til 86% 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse som igjen representerer en nedgang i andel deltidsansatte 

fra 45% til 39%.  

Heltidskultur har vært organisert som prosjekt. I fremtiden skal heltidskultur være sentralt i 

naturlig planlegging av drift.  
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Det er varierende grad av mulig forbedring av gjennomsnittlig stillingsstørrelse i de enkelte 

enheter. Måltall for heltidskultur blir i økonomiplanperioden satt lokalt i samarbeid med den 

enkelte enhet og rådmann. Dette med bakgrunn i at flest mulig ansatte skal ha hele stillinger 

i Narvik kommune. Utvikling av heltidskultur blir rapportert årlig til bystyret i Narvik kommune.  

 

Kompetanse i alle sektorer 

Kompetanse erverves delvis gjennom rekruttering der det stilles relevante kompetansekrav 

ved ansettelse. Vel så viktig er det å sikre at de ansatte vi allerede har opprettholder og 

videreutvikler sin kompetanse. Tendensen er at alle sektorer har spesifikke og utfordrende 

kompetansekrav rettet mot seg.  Parallelt kjøres det ulike intervensjoner fra statlig hold for å 

matche disse. Det er de siste år gjennomført et stort løft fra ufaglært til faglært i sektor skole, 

barnehage, helse/omsorg og renhold gjennom Fagarbeiderløftet.  

Kommunen ser at utfordringer, både nå og i fremtiden, krever at vi har behov for flere 

ansatte med formell kompetanse, bl.a. flere med fagbrev med videreutdanning. 

Fagskoleutdanning har fått høyere status og anses som en sentral utdanning for å 

videreutvikle fagarbeidernes kompetanse.  

I 2017 ble det inngått en samarbeidsavtale med Fagskolen i Narvik. “Fagskoleløftet” som er 

en satsing på fagarbeider som arbeider med funksjonshemmede og utviklingshemmede.  

Det legges til rette for at sektor grunnskole, barnehage, helse/omsorg vil få tilrettelagt 

fagutdanning for ansatte med fagbrev fra skoleåret 2018.  

Etablert samhandling med KS Agenda i 2017 har sikret at relevante kurs er og kan bli lagt til 

Narvik, flere ansatte får da mulighet for faglig oppdatering som gir gevinst i form av spart 

reisetid, redusert reisekostnader.  

Partssammensatte utvalg har i 2017 arbeidet med rullering av overordnet strategiske 

kompetanseplan 2018-2021. Enhetene utarbeider kompetanseplan for enheten, som danner 

grunnlag til strategi for kompetanseutvikling og rekrutteringsstrategi, herunder likestilling og 

inkludering 2018-2021. 

Plan for faglig internopplæring for ledere, mellomleder og medarbeidere i kommunen er 

utarbeidet i 2017 blir implementert 2018. Internopplæring skal gjennomføres årlig av 

støtteenhetene.  

Helse- og omsorgssektoren søker årlig midler fra Fylkesmannen for å kunne legge til rette for 

relevante videre- og etterutdanninger gjennom ordningen Kompetanse- og 

innovasjonstilskudd. Fylkesmannen har også særskilt finansiering for videreutdanninger 

innen barnevern og rus- og psykiatri som kommunen benytter seg av. I barnehagesektoren 

kan ansatte med bachelor-nivå søke om videreutdanning innen språkutvikling, språklæring, 

læringsmiljø, pedagogisk ledelse, naturfag, matematikk og barnehagepedagogikk. 

Utdanningen er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet. Vi benytter oss også av Husbanken 

sine kompetansemidler som er tverrsektoriell og søknadsbasert.   

 

Grafene under viser aldersdemografien til aktive, faste ansatte i ulike tjenesteområder i 

Narvik kommune. I tillegg er kompetansedemografien vedlagt for grunnskolen, 

barnehagetjenesten, institusjonsomsorg og hjemmetjenesten. 

Gjennomsnittsalderen til undervisningspersonell i grunnskolen er 46,5 år. 
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Gjennomsnittsalderen til barnehagepersonalet er nærmere 49 år. 

   

 
  

Gjennomsnittsalderen til bruker/tjenesterettet personalet i helse og omsorgstjenesten er 47 

år. 

 
 

Ser vi institusjonsomsorg og hjemmetjenesten særskilt er gjennomsnittsalderen henholdsvis 

49 år i institusjon og 46 år i hjemmetjenesten. 

 
   

Det nevnes for øvrig at i andre service- og tjenesteytende enheter er gjennomsnittsalderen 

52 år. 

Dette viser at flere sektorer har en aldrende ansattgruppe og vil oppleve stor andel av 

naturlige avganger i kommende år. For å tette gapet der vi mister arbeidskraft er behovet for 
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å få inn nyansatte med riktig kompetanse essensielt. Videre er en plan for 

kompetanseoverføring mellom ansatte med ervervet realkompetanse og nye ansatte på 

arbeidsplassen av uvurderlig betydning for framtiden. Rekrutterings- og bemanningsbehov 

må vurderes ved innføring av velferdsteknologi og nye behandlingsformer.  

Narvik kommune ansatte i 2016 ca. 160 personer. Rekruttere og beholde kvalifisert og 

relevant kompetanse er en viktig oppgave som krever tid og ressurser. For å lykkes med å 

rekruttere kvalifisert arbeidskraft trengs det en overordnet rekrutteringsstrategi. God 

rekrutteringsstrategi og rekrutteringsplan har stor innvirkning på effektiviteten i 

organisasjonen.  

Enhetsledere spiller i praksis en nøkkelrolle i gjennomføringen av rekrutteringsprosesser, 

men har dette som én av mange oppgaver. Flere enhetsledere opplever at de har begrenset 

mulighet og ressurser til å jobbe langsiktig og aktivt med rekruttering av unge, og har behov 

for både aktiv støtte fra HR og kompetanseheving. 

Arbeidet igangsettes 1.kvartal 2018, og vektlegges kontinuerlig i hele økonomiplanperioden. 

 

Som en del av rekrutteringsstrategien vil ansettelsesprosessen og valg av 

rekrutteringsmodul være sentral. Dagens ansettelsesprosess fra behov for tilsetting/ledig 

stilling melder seg til ny arbeidstaker er rekruttert i stillingen er både tidkrevende og 

ressurskrevende. Prosessen innehar mange delprosesser, aktiviteter og involverte. Med ny 

rekrutteringsmodul og revidert rutine reduseres antallet delprosesser, aktiviteter og involverte 

betraktelig og det blir en betydelig tidsbesparelse, i tillegg til økt kvalitet i gjennomføringen. 

Vurdering av ulike rekrutteringsmoduler er i gang høsten 2017 med mål om implementering 

innen inngangen til 2018. Revidering av rutinen gjøres parallelt med implementeringen av 

modulen. 

 

Lønnspolitikk 

Lønn utgjør en betydelig andel av kommunens økonomi (90%). Med bakgrunn i 

arbeidsgiverstrategien skal det i løpet av første kvartal 2018 arbeides med en styrt 

lønnsstrategi. Lønnsfastsetting og vurderingskriterier skal skje etter tydelige og kjente 

betingelser. Målet er at ansatte, leder og tillitsvalgte er omforent om kriteriene og har en 

felles forståelse for mål og lønnsdannelse. I dette ligger også å rekruttere og beholde 

arbeidskraft, samt medarbeiderskap. 

Lønnsstrategi og lønnspolitikk vil bli behandlet i bystyret i andre kvartal 2018. 

 

Utvikling av fagområdet HR 

HR har høsten 2017 kartlagt driftsoppgaver og utviklingsoppgaver. Det lages rutinebank som 

gjøres tilgjengelig for enhetsledere og ansatte i Narvik kommune for sikring av enhetlig 

forståelse og gjennomføring av ulike driftsoppgaver. Målet er å frigjøre kapasitet til strategisk 

overordnet HR- arbeid og økt profesjonalitet i driften. 

Narvik kommune vil i januar 2018 legge fram et forslag til formalisering av et 

arbeidsledernivå i den administrative organiseringen av Narvik kommune. Nivået vil ikke 

påvirke dagens flate struktur mht delegasjoner, men vil definere oppgaver og tydeliggjøre en 

gruppe medarbeidere som utøver en grad av ledelse innen fag, økonomi og personal. 

Sentralt i dette arbeidet står opplæring for å dyktiggjøre dem sine roller. 

Kompetanseheving og opplæring innen administrative arbeidsoppgaver vil ha prioritet i 2018.  
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Digitalisering 

Vi må sikre en enhetlig datafangst i personalforvaltningen for å sikre kvalitet og effektivitet. 

Målet er videre at data er valid og med god kvalitet, blant annet som grunnlag for analyser 

innen fagfeltet, og at reglementer/rutiner er nedskrevet, oppdatert og tatt i bruk. Digitalisering 

og videreutvikling av digitale verktøy i arbeidsoperasjoner er en forutsetning for å lykkes med 

dette arbeidet.  

For å løse de beskrevne utfordringer, samt å dyktiggjøre organisasjonen for fremtiden, vil det 

i tillegg bli opprettet årshjul for internopplæring innenfor de ulike temaene. Arbeidet er i gang 

4.kvartal 2017 og fortsetter i 2018. 

 

Virksomhetsstyring 

Det settes i gang arbeid med å videreutvikle målområdet Organisasjon i vårt BMS-system, 

Corporater. Målet er å finne gode måleindikatorer, spesielt her for å måle tiltak innen 

sykefravær. Disse skal både gi verdifull informasjon i kvartalsvis rapportering til bystyret, 

men også benyttes som styringsverktøy for enhetsledere og rådmann. Arbeidet med 

videreutvikling av måleindikatorer er i gang og implementeres 1.kvartal 2018. 

 

Målområde - økonomi 

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle 
tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom 
god økonomistyring og handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og 
finansforvaltning. 

Narvik kommunes målekort - Økonomi 

 

 

Driftsresultatet for kommunen er svekket pr. andre kvartal 2017 målt mot 2016. Det er flere 
sektorer som har merforbruk målt mot bevilget ramme som understreker behovet for tett og 
god økonomistyring i enhetene. 
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Innledning og mål 

Narvik kommune står foran en periode med store investeringsbehov, og må forberede seg 
på å bruke en større andel av inntektene til renter og avdrag. Det forventes fortsatt et lavt 
rentenivå i Norge i tiden fremover, men en oppjustering av nivået kan få store konsekvenser 
for kommunes økonomiske balanse. I statsbudsjettet foreslås store endringer i 
eiendomsskatteloven knyttet til verk og bruk ved at produksjonsinstallasjoner og utstyr fritas 
fra eiendomsskatt. Dette reduserer Narvik kommunes disponible inntekter i fremtiden. 

  

Utfordringen for kommunen er å sikre en gjeldsbelastning over tid som ikke svekker 
kommunens økonomiske handlingsrom. Investeringsstrategien tar utgangspunkt i at Narvik 
kommune skal selge frigjorte arealer som delfinansiering av investeringene. Det vil derfor 
være helt avgjørende at investeringene i perioden medfører reduksjon i arealbruk samt 
bidrar til effektivisering av tjenestene (reduserte driftskostnader). 

 Overordnede økonomiske strategier 

Finansielle måltall er viktige verktøy i den langsiktige styringen av kommunens økonomi. 
Narvik kommune har i flere år hatt strategier og måltall for å sikre kommunens økonomiske 
stilling. Rådmannen foreslår i økonomiplanen 2018-2021 nye målkrav for å sikre 
bærekraftig gjeldsvekst. 

Narvik kommune har vedtatt overordnede økonomiske strategier og har innarbeidet tiltak for 
å sikre kommunens økonomiske stilling gjennom; 

 
●  Mål om netto driftsresultat på 3% 
● Et styrket vedlikeholdsnivå 
● En bærekraftig gjeldsvekst   

  

Rådmannen foreslår 2 nye indikatorer/handlingsregler i økonomiplanperioden 2018-2021 for: 
● Et investeringsnivå som sikrer at lånegjeld ikke øker mer enn veksten i kommunens 

samlede inntekter. 
● En fondsoppbygging som sikrer avsetning til egenfinansiering og handlingsrom 

  

Målet med handlingsreglene er å dempe gjeldsveksten og sikre stabile rammer for drift av 
kommunens tjenestetilbud. Det vises til målekoret 

 En bærekraftig gjeldsvekst 

Narvik kommunes gjeldsgrad (lånegjeld i % av disponible inntekter) øker i 
økonomiplanperioden fra 61 % til 77 %. Det bør i økonomiplanperioden vurderes om det skal 
frigjøres ytterligere kapital gjennom salg av øvrige eiendeler for å sikre at lånegjelden ikke 
øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. 

 Målsetting om netto driftsresultat 

Netto driftsresultat, som viser hva kommunen har til disposisjon for avsetninger til framtidig 
bruk og til egenfinansiering av investeringer, er av mange regnet som den viktigste 
indikatoren på kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannens vurdering er at Narvik 
kommune bør ha langsiktig målsetning å ha et korrigert driftsresultat på 3 prosent av 
driftsinntektene. Et driftsresultat på dette nivået vil gi tilstrekkelig egenkapital til finansiering 
av investeringer og til å sikre formuesbevaring. 



19 

 

 Målsetting om disposisjonsfond 

Størrelsen på disposisjonsfondet er uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for 
sin løpende drift, og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet.  Narvik 
kommune har ved utgangen av 2016 et disposisjonsfond på 37,5 millioner kroner som er 
overkant av 2,6 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er et relativt lite 
disposisjonsfond sammenlignet med andre kommuner, og rådmannen vil foreslå at 
kommunen har en målsetning om at disposisjonsfondet over tid bør utgjøre 5 prosent av 
driftsinntektene. Dette er også er i tråd med riksrevisjonen anbefaling. En økning i 
disposisjonsfondet vil føre til at kommunen står bedre rustet til å håndtere kortvarige 
svingninger i økonomien og midler til egenfinansiering av investeringer. 

  

 Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan 

Sentrale rammebetingelser  

Rammetilskudd 

Økonomiplan 2018-2021 bygger på beregninger for Narvik kommune basert på 
statsbudsjettet for 2018.  

Kommunesektorens frie inntekter i 2018 er anslått til om lag 3,8 mrd. kroner. Regjeringen 
legger opp til en realvekst på 1,0 % (fra RNB-nivå). Av den samlede veksten i frie inntekter 
er 3,6 mrd. kr. i kommunene og 200 mill. kr. i fylkeskommunene. 

 

Pris- og lønnsveksten, deflator, i kommunesektoren er anslått til 2,6 %. Det er anslått en 
lønnsvekst i kommunene på 3 %, dette utgjør 2/3 i deflator. Prisveksten er satt til 1,9%. 

 

Narvik kommune får en nominell vekst på 1,9%. Snittet for landet er beregnet til 2,6% og for 
Nordland 2,1%. En ulik vekst mellom kommunene kan i all hovedsak forklares med utvikling 
og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og endringer i inntektssystemet. For 
Narvik kommune innebærer dette en realnedgang på -0,7%. 

Skatt 

Det foreslås at den kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 11,8 %. Anslaget på 
kommunesektorens skatteinntekter i 2018 bygger bl.a. på 1,1 % sysselsettingsvekst og 3% 
lønnsvekst fra 2017 til 2018. Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue 
anslås med en nominell vekst på 2,4 % fra 2017.  Gitt omfordelingseffektene som ligger i 
inntektsutjevningen, og ettersom Narvik kommune har skatteinntekter på under 90 % av 
landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning for budsjettåret 
2018 og økonomiplanen 2018-2021.  

Satsingsområder - føringer fra statsbudsjettet 

Narvik kommunes vurdering av områdene beskrives under respektive sektorer 

Av veksten i de frie inntektene på 3,6 mrd. kroner til kommunene er til sammen 700 mill. 
kroner begrunnet med følgende satsinger:  

●  Opptrappingsplan for rusomsorg (300 mill. kroner)  
● Tidlig innsats i barnehage og skole (200 mill. kroner) 
●  Forebyggende tiltak for barn, unge og familier – barnevern (200 mill. kroner) 
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Endringer i finansiering for kommunesektoren, herunder innlemminger i rammetilskuddet, tall 
oppgitt i hele tusen. 

●  Boligsosialt kompetansetilskudd,  
● Tilskudd til boligsosialt arbeid  
●  Helsenett, ny finansieringsmodell 
● Tilskudd til flere barnehagelærere 

 Korreksjoner  

● Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, 
helårseffekt, 

● Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, 
helårseffekt,  

● Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 
● Tidlig innsats, overgang mellom barnehage og skole 
● Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner pr. mnd 
● Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene 
●  

 

Satsingsområder med sektorspesifikke forhold og øremerkede tilskudd 

Tilskuddsordning for digitalisering i kommunesektoren 

Det er satt av 100 mill. kroner i 2018 til en ordning for finansiering av kommunale IKT 
prosjekter. Tilskuddsordningen skal utredes videre i samarbeid med KS. Økt statlig tilskudd 
til planlagte prosjekter som allerede er budsjettert, kan potensielt redusere behovet for 
kommunal finansiering tilsvarende. Alternativt kan økt statlig finansiering gir rom for 
gjennomføring av flere prosjekter innenfor allerede eksisterende budsjettrammer. 

 Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester 

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med 50 000 utover lønnsvekst til 1 235 000 
kroner, noe som vil gi kommunene et større økonomisk ansvar for særlig ressurskrevende 
brukere.  

 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme for 2018 som vil gi rom for å gi tilskudd til om lag 
1 800 nye boenheter. Det er lagt opp til de samme tilskuddssatsene som i 2017. Stortinget 
har vedtatt en gradvis omlegging slik at det fra og med 2021 kun vil gis tilskudd til plasser 
som bidrar til netto tilvekst av plasser. I 2018 blir omleggingen gjennomført med 40 prosents 
virkning. 
  

 Hovedoversikter økonomiske tall 

Budsjettforutsetninger driftsbudsjettet- Budsjettskjema 1A 

Budsjettet er basert på den kommunale deflatoren, som beregnet i statsbudsjettet for 2018. 
Det innebærer lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester på 2,6%. For perioden 2018-
2021 er beløpene oppgitt i faste 2018 priser (dvs at beløpene ikke er pris- og lønnsjustert). 
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Eiendomsskatt 

Det er lagt til grunn følgende inntekt fra eiendomsskatt:  

 



22 

 

 

I statsbudsjettet foreslås store endringer i eiendomsskatteloven knyttet til verk og bruk ved at 
produksjonsinstallasjoner og utstyr fritas fra eiendomsskatt. Forslaget innebærer at 
kommunene kun vil få skatteinntekter av tomt og bygninger. Forslaget innbefatter også at 
nett-anleggene, kraftlinjer, kabler og teleanlegg fritas fra eiendomsskatt. 
Kapitaliseringsrenten og antall år i beregningsgrunnlaget i eiendomsskatten på kraftanlegg 
foreslås uendret. Samlet gir disse forslagene til endring et økende inntektsbortfall for 
kommunen i perioden 2018-2022. Det foreslås en justering av promillesats for bolig, fritid fra 
4 til 4,5 for 2018 og 2019. Promillesatsen foreslås justert tilbake til 4 i 2019 i forbindelse med 
at det gjennomføres kontorjustering.  

 

Gebyrer og brukerbetalinger 

Brukerbetalinger i forhold til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. 
reguleres i henhold de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett. Narvik 
kommune yter også̊ tjenester og service uten at dette er pålagt ved lov. Fordi kommunen i 
praksis er i en monopolsituasjon må̊ disse virksomhetenes drift følge ordinære 
forvaltningsmessige prinsipper. 

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i ”Retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester”. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, 
feiing, plan- og byggesak samt skolefritidsordningen. For gebyrer og brukerbetalinger som er 
prissatt ved selvkostkalkyler foretar kommunen etterkalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette 
medfører at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller 
underskudd i selvkostregnskapene føres mot respektive selvkostfond. 

Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold 
til kommunal deflator, eventuelt en lavere prisvekst etter en helhetsvurdering. 

Pensjonsutgifter 

Kommunen har tre pensjonsordninger: Fellesordningen (KLP), Lærerordning (Statens 
pensjonskasse) og sykepleierordningen (KLP). Tabellen nedenfor viser utviklingen av 
pensjonssatser (likviditetsmessig) i % fra 2013 til 2018 (arbeidsgivers andel).  

 

 

 

Historiske data er basert på opprinnelig budsjett, ikke endelige utbetalinger. 

Det kan pekes på tre faktorer som påvirker pensjonssatsen: grunnlagsrenten, forventet 
lønnsvekst og G-regulering. I tillegg kommer uføregrad og sykefravær. 
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Rente-og avdragsforutsetninger 

Kommunens låneportefølje pr 31.12.17 vil se slik ut: 

 2017 

Narvik Vann 582 000 000 

Narvik havn 162 000 000 

START lån 243 000 000 

NK-selvfinansierende 90 000 000 

Narvik kommune 759 000 000 

Sum kommune-
konsern 1 836 000 000 

NK-selvfinansierende er lån tatt opp som finansieres av husleie eller som er forskuttert med 
spillemidler og MVA-kompensasjon.  

Forventet utvikling lånegjeld i økonomiplanperioden 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Narvik Vann 582 602 617 629 625 

Narvik havn 162 162 162 162 162 

START lån 243 293 333 373 413 

NK-selvfinansierende 90 90 90 90 90 

Narvik kommune 759 878 1 053 1 127 1 093 

Sum kommune-konsern 1836 2 025 2 255 2 381 2 384 

Tall i hele millioner kroner 

Forventet utvikling lånegjeld i økonomiplanperioden 
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Det vises til eget kapittel om investeringene i økonomiplanperioden for detaljer. 

 

Det er tatt forutsetninger om utviklingen i gjelden i Narvik Havn KF og Narvik Vann KF som 
kan avvike fra foretakenes egne prognoser. Det vises til foretakenes økonomiplaner for 
nærmere informasjon. 

Fastrente 

Narvik kommune har for øyeblikket følgende fastrenteposisjoner over 1 år: 

 

Motpart Beløp Rente Startdato Forfallsdato 

Danske Bank 70 000 000 1,72% des 17 des 20 

Danske Bank 40 000 000 4,11% sept 11 sept 18 

DNB 90 000 000 0,977% juni 16 juni 21 

  200 000 000       

Rente i dette tilfellet refereres til Nibor, og reell rente må ta høyde for kredittmarginen som vi 
betaler utover Nibor på våre lån med flytende rente.  

 

I tillegg regner vi inn renteavtalen mot Infrastrukturfondet som en del av rentebindingen. 
Dette tilsvarer omlag 31 mill kroner. 

Fastrenteandelen, målt ved rentebindinger 1 år eller over, er pr utgangen av oktober 30,5%. 

Lån til VAR-sektoren og START-lån har en annen type rentesikring, og holdes utenfor. Det 
samme gjelder lån som er selvfinansierende. 

Utvikling i rente og avdrag i økonomiplanperioden 

Det er forutsatt en lånemargin i forhold til Nibor på +0,60%, eller 60 basispunkter. Det er i 
budsjettet tatt høyde for en “flytende” snittrente på 1,00% for året 2018. Gjennomsnittlig 
rentesats er 1,85% i økonomiplanperioden. 

 

Det vil være avvik mellom økning av renter, avdrag og gjeld i planperioden. Dette kommer av 
at renter belastes investeringsregnskapet i byggeperioden, og at første avdrag betales året 
etter at bygget er tatt i bruk. Renter belastes regnskapet fra bygget tas i bruk.  

 

Renter og avdrag i tilknytning til gjeld tilhørende Narvik Vann belastes regnskapet i Narvik 
kommune, men dekkes av en overføring fra selvkostregnskapet til Narvik Vann KF. I tillegg 
kommer utgifter til formidlingslån som i sin helhet kompenseres gjennom brukerbetalinger. 
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Lånekapasitet 

 

 

Lånekapasiteten er et måltall som viser hvor stor gjeld man kan ha i forhold til budsjetterte 
brutto inntekter. 70% er en grense som ofte blir brukt av Finansdepartementet og 
Riksrevisjonen, og er avledet av gjeldsgrad. Det at man ser gjeld i forhold til inntekter 
indikerer at gjeldsnivået har sammenheng med betjeningsevnen og inntektsnivået. 

For Narvik kommune sin del vil en økning av måltallet fra 70% til 80% innebære en 
gjeldsøkning på omlag 150 mill kroner og en økning av rente- og avdragsbelastningen med 
omlag 5,9 mill kroner årlig. 

 

Gjeldsgraden i kommunesektoren har økt markert de siste 10 årene. Det er imidlertid store 
variasjoner mellom kommunene. Gjeldsgraden defineres som netto lånegjeld i forhold til 
samlede driftsinntekter. Finansdepartementet har gjort undersøkelser (Kom.prop 2015, 
kapittel 12.5) som viser at om man tar bort lån til selvkost, eller som på annen måte er 
selvfinansierende, så har en gjennomsnittskommune en gjeldsgrad i størrelsesorden 60% av 
driftsinntektene. De kommunevise variasjonene kan være påvirket av en rekke faktorer, og 
nærmere vurderinger av hva som er et fornuftig gjeldsnivå må foretas i hvert enkelt tilfelle. 
F.eks. vil forventet befolkningsutvikling, inntektsnivå samt forventet utvikling framover, 
økonomisk handlingsrom m.m. være noen momenter som kan ha betydning for 
investeringsbehovet og for evnen til å betjene gjelden. Det bør også ses nærmere på hva 
slags type gjeld kommunene har, f.eks. om den er knyttet til utleieboliger der leieinntektene 
dekker rentene. 

 

Riksrevisjonen la i 2015 frem en rapport om gjeld i kommunene. Den viser at omlag hver 
sjette kommune i hadde 2013 en kombinasjon av høy gjeld og lite økonomisk handlingsrom. 
Omlag en tidel av kommunene (41 kommuner) hadde et gjeldsnivå på over 100 prosent av 
inntektene, mens vel en tredel av kommunene (156 kommuner) hadde et gjeldsnivå på over 
76 prosent av inntektene. Det vanligste gjeldsnivået blant kommunene var på 68 prosent av 
inntektene. 
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Som det fremkommer over, så handler det om å ha en gjeldsbelastning over tid som ikke 
svekker kommunens økonomiske handlingsrom. Narvik kommune står foran en periode med 
store investeringsbehov, og må forberede seg på å bruke en større andel av inntektene til 
renter og avdrag.  

Finansforvaltningen/likviditet 

Narvik kommune har en anstrengt likviditetsmessig situasjon. Negativ likviditet indikerer at 
kommune har brukt mer penger enn det som er kommet av inntekt. Det er to forhold som har 
påvirket dette de siste årene. Narvik kommune innfridde tidligere Terralån med opptak av 
likviditetslån i 2011. Dette overtrekket er nå gjort opp.  Det andre forholdet er 
premieinnbetaling pensjon. Narvik kommune betaler årlig større beløp til 
forsikringsselskapene enn hva som reelt bokføres i regnskapet. Differansen mellom 
kommunens pensjonskostnad og premieinnbetaling fremkommer i kommunens 
driftsregnskap som et “overskudd”, premieavvik.  Dette er faktisk betalte utgifter som 
finansieres med trekk på kassekreditt, men som ikke er belastet regnskapet. Positivt 
premieavvik kan derfor ikke benyttes til finansiering av nye driftstiltak.  

Premieavvik 

I regnskapet til kommuner utgiftsføres årets pensjonspremier. I tillegg beregnes årets 
premieavvik, som er lik differansen mellom pensjonspremien som betales inn til 
pensjonsordningene, og årets regnskapsmessig beregnede netto pensjonskostnad. Årets 
premieavvik føres til utgift eller inntekt avhengig av fortegnet på̊ premieavviket. Dersom årets 
premie er høyere enn beregnet kostnad, skal premieavviket inntektsføres (og vice versa). 
Ordningen med å korrigere for premieavviket ble opprettet i 2002 som følge av store påslag i 
beregnet og avkrevd pensjonspremie. Økningen i pensjonspremien kom etter en periode 
med stor lønnsøkning, fallende renter og fallende avkastning på̊ aksjer. Den brå økningen i 
pensjonspremie førte til at kommunene måtte foreta drastiske kutt fra ett år til et annet, 
hvilket er uheldig i forhold til kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestenivået.  

Kommunaldepartementet innførte ordningen med premieavvik for å sikre en jevnere og mer 
forutsigbar pensjonskostnad for kommunene, slik at kommunene kunne tilpasse seg økte 
pensjonskostnader over en viss periode. Dette vil kunne gi både mer rettferdige og mer 
gjennomarbeidede kutt i tjenestenivået. Regnskapsreglene sier at kommunene enten kan 
amortisere over 1 år eller over 7 år (15 år frem til 2012 og 10 år frem til 2014). Det er dog 
ikke noe i veien for at en kommune tilpasser driften over en kortere periode, for eksempel 
inneværende budsjettperiode.  
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Nøkkeltall 

 

 

 Investeringsbudsjettet 2017-2020 

 

 

 

Investeringer som inngår følger av investeringsstrategien i planperioden 2017-2020 samt nye 
investeringsbehov i revidert økonomiplan 2017-2020 og 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. Selvfinansierende investeringer innenfor VAR-området fremmes i økonomiplanen til 
Narvik Vann KF. Beløp i tabellen oppgir nettokostnad (ex MVA) av investeringene. 
Investeringsskjema 2A vil bli utarbeidet med MVA inkludert.  

 

I økonomiplanperioden er det satt av kr. 17 000 000,- til idrettsbygg. I hovedsak er 
investeringene knyttet til Idrettens Hus, hvor det skal gjøres større rehabiliteringer i 
forbindelse med svømmedelen og en del vedlikehold på bygget forøvrig. Det er også tatt 
høyde for tiltak på Bjerkvik basseng og Narvik stadion. Bystyret har vedtatt å utrede et 
folkebad i Narvik kommune. Det gjennomføres et skisse- og et forprosjekt som 
beslutningsgrunnlag for et folkebad.  

I økonomiplanperioden er det satt av 300 mill kroner til ny ungdomsskole og 21,9 mill kroner 
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til barnehage.  I 2018 vil det gjennomføres investeringer knyttet til Skistua skole, hvor det 
skal iverksettes en større utbedring av fasader. Utbygging av ny ungdomsskole antas å være 
ferdig i slutten av økonomiplanperioden. 

 

I samarbeid med Nordkraft AS planlegges investeringer i ny brannstasjon, verksted/kontor 
og lager for Ofoten Brann IKS, Narvik kommune Veg og park samt Narvik Vann KF. 
Lånebeløp er beregnet til 128 mill kroner. 

 

Det er lagt inn økte bevilgninger for infrastruktur, herunder tunnel til nytt sykehus og 
helsehus på Furumoen, kommunale veger og IKT. 

 

Investeringene over er satt opp i forhold til når låneopptaket forventes gjennomført. Det vil 
kunne avvike en del i forhold til realisert fremdrift. På byggeprosjekter vil byggelånsrenter 
kostnadsføres i investeringsregnskapet, mens avdragsbetalingen vil starte året etter at 
bygget er ferdigstilt, og i takt med avskrivningene. Totalt vil investeringene som ferdigstilles i 
løpet av perioden 2017-2021 øke kommunens finansomkostninger med 25,5 millioner 
kroner. Det vil derfor være helt avgjørende at investeringene medfører reduksjon i arealbruk 
(redusert antall kvm) samt bidrar til effektivisering av tjenestene (reduserte driftskostnader).  

Gjennomgang av sektorene 

Felles gjennomgående utfordringer for sektorene 

Narvik kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og 
konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas 
gjennom delegering av ansvar og myndighet fra bystyret, via rådmannen til enhetslederne.  
Ambisjonen for økonomiplanen er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller 
brukernes behov. Den overordnede målsettingen er å utvikle gode tjenester med fokus på 
kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. 

 

Flere utviklingstrekk fører til at kommunen står overfor store utfordringer, både økonomisk og 
personellmessig. Disse er demografiske endringer som fører til en økning i antall eldre, og 
en økning i befolkningen som lever med kroniske sykdommer. Bedre behandlingsmetoder 
fører til at flere lever lengre, og som i mange år vil være avhengig av å få bistand fra helse- 
og omsorgstjenestene. Det er også en utvikling med stadig flere kompliserte og 
sammensatte diagnoser som følge av økt alder, som vil kreve større kompetanse for å 
håndtere. Det er en fortsatt økning i antall yngre brukere av pleie og omsorgstjenester. I sum 
er det stadige flere personer som har store hjelpebehov innen skole, barnehage, helse og  
omsorg.  

 

Virksomhetene innen sektorene yter tjenester som er svært ulike, men hvor det likevel er 
behov for samordning og koordinering for å oppnå best mulig tjenestekvalitet og 
brukertilfredshet. Utfordringene sektorene står overfor vil være ulike. Innen hvert enkelt 
sektorkapittel er det nærmere definert hvilke særskilte utfordringer den enkelte sektor har. 
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Skjema 1B drift 

 

 

Kommunebarometeret 

Rådmannen har valgt å legge inn resultater fra kommunebarometerets analyse av Narvik 
kommune som eget vedlegg. Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, 
som rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. 

Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte 
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge innen de 141 nøkkeltallene fordelt 
på 12 sektorer som utgjør Kommunebarometeret. Analysen er solid, men gir likevel et 
lettfattelig bilde av kommunen. Sammen med kostraanalyser (se eget vedlegg) og 
kommunens egne måleindikatorer gir dette et bilde av status på kvalitet, produktivitet, 
prioritet, læring og potensial for omprioritering av ressurser.  

 

Analysene er en sentral del av beslutningsgrunnlaget i vurdering av de rammer som bevilges 
de ulike sektorene for økonomiplanperioden 2018-2021. 

 

Fra kommunebarometeret; “Målet med kommunen er ikke å drive billigst mulig, men å ha 
riktig kostnad ut fra hvordan tilbudet er prioritert og befolkningen sammensatt. En høyt 
prioritert tjeneste bør ha en høyere kostnad enn en som er lavt prioritert, målt mot resten av 
landet.” 

 

Narvik kommune- kommunebarometeret overordnet  

Narvik er på 380. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. Profilen er 
svakere enn normalen i Kommune-Norge. Kommuner som havner i toppen av barometeret 
har generelt klart flere gode plasseringer enn andre, men det er ikke slik at enkelte 
kommuner er i toppen på alle områder, mens andre er helt i bunn. I snitt har en kommune 
like mange gode som svake plasseringer. Det er den totale miksen som avgjør plasseringen. 
En kommune som får en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et 
dårlig sted å bo. Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende 
kommuner som ligger i toppen av den samme tabellen. Det vises til eget vedlegg med 
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gjennomgang og kommentarer for kommunes resultat både for kommunebarometer og 
KOSTRA. 

 

Plassering i kommunebarometeret 2010-2017 

 

 

Tilskudd eksterne tjenester 

Rådmannen foreslår følgende tilskudd og kjøp fra eksterne områder for 2018 

Narvik kirkelige fellesråd 

Rammen 2018 er kompensert for lønns- og prisstigning på̊ 2,6%. Budsjettert overføring for 
2018 utgjør etter tiltak kr 11 519 000 Investeringsbudsjettet videreføres i 2018 med 
bevilgning og restramme fra vedtatt beløp i 2016. 

KomRev Nord IKS 

Rammen for 2017 er korrigert for lønns- og prisstigning på 2,6 %. Budsjettert overføring til 
KomRev Nord iks fra Narvik kommune for 2018 utgjør kr 1 741 000. 

Kontrollutvalgsservice  

Det er satt av et beløp på̊ kr 328 000 for å dekke sekretariatsfunksjonen for Narvik 
kontrollutvalg som utføres av Hålogaland Revisjon. Beløpet er prisjustert fra 2017 med 2,6%. 
Tjenestekjøpet er vanskelig å prissette, da kommunene faktureres etter medgått tid.   

PPT 

Tilskudd for 2017 er korrigert for pris og lønnsvekst 2,6 %, og er beregnet til kr 4 417 000 for 
2018. 
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Ofoten Brann IKS 

Tilskudd 2017 korrigert for lønns og prisvekst 2,6% er beregnet til kr 22 183 000 for 2018. 

Ofoten Brann IKS har henvendt seg til Narvik kommune med sitt budsjett, og påpekt at 
selskapet er avhengig av å få et økt tilskudd for 2018. Økte kostnader er knyttet til 
pensjonskostnader, drift av Bjerkvik brannstasjon som følge av forsinkelse åpning 
Hålogalandsbrua 2018 samt økte kapitalkostnader. Tiltakene omtales i vedlegget valgte 
tiltak. Rådmannen innstiller på et driftstilskudd kr 23 433 000 for 2018.  I tillegg utbetales 
tilskudd for utdanning av deltidspersonell i tråd med statsbudsjettets anslag på kr 265 000.   

Frivillighetssentralen  

Kommunalt tilskudd for 2017 er korrigert for deflator på 2,6%. Samlet tilskudd for 2017 utgjør 
kr 608 000. 

RKK 

Tilskuddet er korrigert for deflator 2,6% og utgjør kr 418 000 i 2018. 

 

Næringsfondet 

Rådmannen foreslår følgende disponering av konsesjonsavgiften for 2018 
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Infrastrukturfondet 
 

Narvik kommunes fond for infrastruktur og næringsutvikling er etablert i medhold av bystyret 
sak 28/09 hvor LKAB ved inngått avtale med Narvik kommune er forpliktet til å yte et 
kontantbidrag (engangssum) til Narvik kommune. 
 
Fondskapital er: Kr 32 105 410 avsatt på bundet driftskonto. Avkastning er: Renter og annen 
avkastning av fondskapitalen. 
 
Etter en helhetsvurdering, i lys av Narvik kommunes anstrengte likviditetssituasjon, bestemte 
rådmannen i 2011 at fondet skulle plasseres innenfor kommunens hovedbankavtale og 
tilføres avkastning tilsvarende kommunens rentebesparelse. Fondets avkastning er dermed 
knyttet til 3 måneds Nibor rente + 0,70%-poeng. En slik transaksjon er å regne for risikofri for 
fondet, og avkastningen fremstår dermed som veldig god. Renten fastsettes i forbindelse 
med budsjettarbeidet, og gir kommunen tilgang til en rimelig rentesikring, samtidig som at 
fondet får en forutsigbar avkastning for påfølgende år. Renten for 2018 er satt til 1,5%. 
 
Avkastningen for 2018 beregnes til å være kr 482 000. Rådmannen foreslår at hele 
avkastningen 2018 settes av til infrastrukturtiltak, videre utbygging av bredbånd og 
trådløsnett i forbindelse med kommunesammenslåing.  

 

Sektor politisk 

Politisk sektor inngår ikke i analysegrunnlaget i kommunebarometeret. Kostraanalysen viser 
at Narvik kommune har en høyere kostnad for politisk styring målt pr innbygger, enn 
Harstad, Rana og Ringerike, men lavere enn snittet for Nordland og kostragr.11 
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Mål og tiltak i planperioden for sektor politisk 

 

 

Det er ikke foreslått endringer i bevilgning i økonomiplanperioden 

 

 

Sektor Administrasjon 

Innledning og mål 

Sektoren består av rådmannsteam og støtteenhetene fag og forvaltning, økonomi, HR, IT- 
drift og utvikling samt samfunnskontakt og service. Støtteenhetene utfører driftsoppgaver, 
analyse og utviklingsarbeid innenfor de respektive fagområder. Arbeidet skal utføres på en 
slik måte at kommunen fremstår helhetlig. I dette ligger støtte til politiske styringsorganer, 
administrativ ledelse og til driftsenhetene i alle faglige spørsmål, herunder rådgivning på lov 
og avtaleverk, planlegging, prosjektarbeid, tilsyn, enkeltsaksbehandling, informasjon og 
kommunikasjon og juridiske tjenester. 
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Narvik kommunes målekort - sektor administrasjon 

 

 

Sektorenes resultater innen målområdene for 2016 er gode.  

Nøkkeltall 

 

 

Fra kommunebarometeret fremkommer at Narvik kommune innen administrasjon ligger 10 
kroner over landsgjennomsnittet, målt per innbygger. I henhold til kommunens eget målekort, 
der vi sammenligner regnskapstall med kommunegruppe 11, ligger vi 2 % lavere enn de 
øvrige kommuner. 

Status og satsingsområder 

Arbeidet igangsatt i tidligere økonomiplanperiode videreføres og styrkes i 2018-2021. De 
mest sentrale vil være: 

● Medarbeiderskap og ledelse: Det satses på å videreutvikle godt medarbeider- og 
lederskap i organisasjonen. Av konkrete tiltak er implementering av 
arbeidsgiverstrategi,(lederutvikling, LEAN)heltidskultur.  

● LEAN: Erfaringer fra pilotprosjektet fra 2013/2014 ble tatt opp i 2015 etter at 
Fylkesmannen ga skjønnstilskudd til arbeidet. Gjennom medarbeiderskapte tiltak  er 
målsettingen kontinuerlig forbedring av tjenesteproduksjonen. Arbeidet er i 2017 
videreført med egne ressurser og med fokus på barnehagesektoren og helse og 
omsorgsektorer (Valg av sektorer må sees i sammenheng med 
sykefraværsprosjektet). For 2018 og videre er ressurs til arbeidet prioritert inn i 
driften. 

● Det systematiske sykefraværsarbeidet prioriteres videreført fra prosjekt til drift fom 
2018. Det vil bli utarbeidet en 4-årig helhetlig handlingsplan for arbeidet som 
styringsdokument for arbeidet i økonomiplanperioden. 

● Utvikling av kompetanse og en rekrutteringsstrategi er prioritert. 
● Økt satsning på velferdsteknologi. Det prioriteres en ressurs som skal arbeide med 
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dette på heltid sammen med allerede nedsatt gruppe. I samme periode prioriteres 
videre utbygging av det trådløse nettverket, spesielt innen omsorg, barnehage og der 
det mangler på skoler. 

● I 2017 har IKT-systemansvarlig for de administrative systemene i samarbeid med 
andre sentrale ressurser, målrettet arbeidet med utvikling av fagsystemer og bedret 
rapportering av data, med spesielt fokus på data innen HR-området. 

● Digitalisering av budsjett og regnskapsprosesser (e-budsjett, e.bilag) og utvidet antall 
e-fakturakunder/leverandører er innført. Dette har blant annet gitt godt grunnlag for at 
kommunen effektivt kan støtte eksterne selskap og andre kommuner i økonomi og 
regnskapsføring. I 2018 må det arbeides videre for å sikre synergier innen 
administrative tjenester mellom kommunen, de enkelte foretak og selskaper heleid av 
kommunen. 

● Gjennom ny vedtatt anskaffelsesstrategi vil arbeidet med nye oppdaterte 
rammeavtaler intensiveres. 

● Vertskommunesamarbeid og ressurser til kommunesammenslåingsprosessen er 
prioritert. 

  

Sektoren arbeider med kontinuerlig videreutvikling og kvalitetsforbedring av styringssystemet 
BMS og rapporteringssystemet Corporater. Rapportering i systemet er sentralt i 
økonomistyring, rapportering og oppfølging av enhetene gjennom virksomhetsåret.  

 

Foruten overnevnte, vil sektorens utviklingsrettede arbeid ha stort fokus på utvikling av 
basisoppgavene innen HR-området i et strategisk perspektiv. Sentralt i dette arbeidet vil 
være systemansvarlig for administrative systemer. Målet er å frigjøre kapasitet til strategisk 
overordnet HR- arbeid og økt profesjonalitet i  driften. Målet er videre at data er valid og med 
god kvalitet, blant annet som grunnlag for analyser innen fagfeltet, og at reglementer/rutiner 
er nedskrevet, oppdatert og tatt i bruk. Digitalisering av arbeidsoperasjoner i størst mulig 
grad er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet. 
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Mål og tiltak i planperioden for sektor administrasjon 

 

 

 

Sektor administrasjon har over tid effektivisert og nedbemannet i driften. Det vises til at 
Narvik kommune i snitt ligger 2 % lavere i kostnad til sektoren enn sammenlignbare 
kommuner i kommunegruppe 11.  Som en konsekvens av vedtak i økonomiplan for 2015-
2018 er sektorens ramme redusert med 3,5 mill før budsjett 2017.  

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, ACOS eiendom, og 
skoleadministrativt system forutsatt finansiert over IT investeringer 
 

Sektor grunnskole 

Innledning og mål 

Narvikskolen skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt 
læringsperspektiv. Elevenes læringsmiljø er sentralt i vårt arbeid. Et godt læringsmiljø fører 
til elever som er motivert, mestrer og trives. Det legges hovedvekt på de grunnleggende 
ferdighetene lesing, skriving, og regning og at opplæringen er tilpasset den enkelte elevs 
behov. Narvikskolen skal være en lærende organisasjon som prioriterer skoleutvikling og 
utvikling av sterke fagmiljøer.  

 

Strategier for å oppnå målene er følgende: 
● Vektlegge gode læringsresultater ut fra den enkelte elevs forutsetning 
● Nulltoleranse for mobbing i skolen 
● Legge til rette for et inkluderende læringsmiljø som fremmer kunnskap, læring og 
gode holdninger 
● Hovedvekt på grunnleggende ferdigheter lesing, skriving og regning 
● Satsing på ungt entreprenørskap i ungdomsskolen 
● Styrke samarbeidet med næringslivet 
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Narvik kommunes målekort - sektor grunnskole 

 

Sektor skole hadde i 2016 et merforbruk på omtrent kr 1,6 millioner (et avvik på 0,86 %), noe 
som er en økning fra 2015. Det vises til årsrapport for 2016 for beskrivelse av avvik. Avviket 
anses som marginalt. 

 

Når det gjelder Brukere og tjenester anvendes to måleindikatorer; elevresultat og 
elevundersøkelsen. 

 

Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen gir en indikasjon om hvordan våre elever opplever forhold ved våre 

skoler sammenlignet med opplevelsene elever i andre kommuner har av forhold ved sine 

skoler. Narvik kommune skårer likt eller bedre enn det nasjonale gjennomsnittet, på de fleste 

læringsmiljøindekstene. 

- Mobbing 
I forhold til mobbing viser resultatene fra elevundersøkelsen at Narvikskolen ligger på 
samme nivå som det nasjonale gjennomsnittet. Kommunen skal være forholdsvis fornøyd 
med resultatet, men målet om null mobbing er ikke nådd.  
 
Antall elever som mobbes ofte fremkommer også av undersøkelsen og her har Narvik 
kommune et dårligere resultat sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt og kommunens 
resultat er dårligere enn i fjor.  

 

Skolene jobber fortsatt systematisk med tiltak som skal motvirke mobbing. Av skolenes 
valgte strategi fremstår Olweusprogrammet som det  mest brukte. Seks (6) av kommunens 
åtte (8) grunnskoler bruker programmet. Skistua, Beisfjord, Bjerkvik og Håkvik er sertifiserte 
Olweus skoler. Frydenlund og Ankenes jobber mot sertifisering. Olweusundersøkelsen 
gjennomføres årlig for ovennevnte skoler. Resultatene her viser, i motsetning til 
elevundersøkelsen, at antall elever som er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere 
synker. Olweusundersøkelsen viser på dette punktet nedgang både i 2016 og 2017.  

 
Skjomen skole har utviklet eget systematisk arbeid mot mobbing. Framnes ungdomsskole og 
Parken ungdomsskole har også hatt egne systematiske arbeid mot mobbing. Nå som disse 
to skolene er sammenslått til “Narvik ungdomsskole” er skolen i en prosess for å finne ut 
hvordan de skal jobbe videre.  
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- Trivsel 
Skolene i Narvik skal legge til rette for et inkluderende læringsmiljø som fremmer kunnskap, 
læring og gode holdninger. Som indikator har kommunen fastsatt at trivselsfaktor på barne- 
og ungdomstrinnet skal ligge på eller over nasjonalt snitt. Resultatene fra elevundersøkelsen 
viser at elevene trives veldig bra på barneskolen og at vi ligger over det nasjonale 
gjennomsnittet. Når det kommer til resultatene for ungdomsskolene ser man at 
trivselsfaktoren ligger noe lavere, her skårer Narvik kommune under nasjonalt snitt.  
 
Resultatene fra elevundersøkelsen er veldig likt det som ble rapportert i fjor, og de kan 
oppsummeres som ganske bra. Det gir en indikasjon at kommunens langvarige arbeid med 
læringsmiljøet, blant annet i form av  arbeid med LP-modellen (Læringsmiljø og Pedagogisk 
analyse), Vurdering for Læring, antimobbearbeid og trivselsarbeid har gitt ønsket effekt.  
 

Elevresultater 
- Nasjonale prøver 
Resultatene for Narvik kommune viser at vi fortsatt ligger noe lavere enn de nasjonale 
gjennomsnittene på både 5. og 8. trinn.  Vi oppnår ikke målsettingen om å ha bedre 
resultater enn de nasjonale gjennomsnittene. Sammenlignet med andre sammenlignbare 
kommuner er kommunens resultat likt eller litt bedre. 
 
- Karakterer 
Både i norsk hovedmål og i engelsk skårer kommunens elever likt med det nasjonale 
gjennomsnittet ved eksamen.  Vi skårer over snittet når det kommer til standpunktkarakterer. 
Her skårer vi bedre enn sammenlignbare kommuner. Kommunen  oppnår delvis sin 
målsetting om å ha bedre resultater enn nasjonalt gjennomsnitt. I matematikk er kommunens 
standpunktkarakter lik det nasjonale gjennomsnittet, mens eksamensresultatene i 
matematikk er noe svakere. Eksamensresultatene i matematikk har vært variable og noe 
svakere de siste årene. Tendensen ses også hos sammenlignbare kommuner og i litt mindre 
grad på nasjonalt nivå.  
 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 

karakterer. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, 

delt på antall karakterer og ganget med 10. Kommunens skårer likt nasjonalt gjennomsnitt og 

bedre enn sammenlignbare kommuner og kommuner i Nordland fylke.  
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Nøkkeltall: 

 

 

Som tabellen nedenfor viser, er den prosentvise andelen av utgifter knyttet til skolesektoren 
den laveste av de kommunene som vi sammenlikner oss med. Dette skyldes i all hovedsak 
at Narvik kommune har en demografisk utvikling som betyr at skolesektoren bør ligge lavere 
enn andre kommuner da andelen eldre øker, mens andelen barn i grunnskolealder synker. 

 

 

Videre kan man ut fra KOSTRA se at gjennomsnittlig kostnad per barn er noe høyere enn i 
sammenlignbare kommuner. Dette skyldes i stor grad en desentralisert skolestruktur, samt 
lærertetthet (lærertetthet i ordinær undervisning og gjennomsnittlig gruppestørrelse) sett mot 
andre kommuner. Det er færre barn som mottar undervisningstimer gitt av lærere i Narvik, 
sett mot andre kommuner. Dette er tilfellet for både grunnbemanning og om man tar hensyn 
til spesialundervisning. Andelen barn som mottar spesialundervisning er noe høyere enn for 
sammenlignbare kommuner, men ikke høyere enn gjennomsnittet for Nordland eller 
Kostragruppe 11. Andelen barn som mottar spesialundervisning synker sett mot 2015. For 
utfyllende KOSTRA-analyse vises det til vedlegget til økonomiplanen. 

Status og utfordringer 

Læringsmiljø og læringsresultater 

Som vist tidligere i dette kapittelet, har ikke kommunen oppnådd målene innenfor disse 
områder og må fortsette sitt systematiske og målrettet arbeid.  Som en del av arbeidet med 
læringsmiljøet har Narvik kommune jobbet med LP-modell (læringsmiljø og pedagogisk 
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analyse) siden 2006. Arbeidet med LP-modellen revitaliseres i Narvikskolene 2017/18. 

 

Helsefremmende skole  

Status i forhold til helsefremmende skoler er uklar. Status er ikke kartlagt ved alle skolene. 
Kommunen har en forpliktende samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune ang. 
folkehelse og har mottatt tilskudd til dette formålet, med bl.a. helsefremmende skoler. 
Tilskuddet er bl.a. brukt til at friluftsrådet har gjennomført en rekke kurs om helsefremmende 
skole. Bystyret har vedtatt at alle elevene skal ha daglig fysisk aktivitet, på en time eller mer, 
på skole.  Dette viser seg å være vanskelig for noen skoler (spesielt ungdomsskoler) å 
gjennomføre. Helsefremmende skole må forankres bedre på et overordnet nivå slik at det 
omfatter noe mer enn en times fysisk aktivitet.  

 

Lærertetthet og organisering 

Våre data (GSI- grunnskolens informasjonssystem) viser at flere av skolene i kommunen har 
god lærertetthet i forhold til sammenlignbare skoler. Fra et læringsperspektiv er dette bra, 
men fra et økonomisk perspektiv gjør dette skolene våre dyrere enn i andre sammenlignbare 
kommuner og vi vil slite med å skaffe oss økonomisk handlingsrom til nødvendige 
investeringer.  

 

Spesialundervisning 
En stor andel av undervisningen i Narvik kommune gis som spesialundervisning. Kommunen 
må se nærmere på spesialundervisning sett opp mot ordinær undervisning. Utgangspunktet 
må være at flest mulig elever får dekket sine opplæringsbehov innenfor den ordinære 
tilpasset opplæringen og at færrest mulig elever skal ha behov for spesialundervisning. Med 
utgangspunkt i elevens behov må vi se nærmere på ordinær undervisning, “tidlig innsats”, og 
tildeling, omfang og organisering av spesialundervisning. 

 
Tidlig innsats 
Kommunen er tildelt tilskudd til tidlig innsats som skal brukes til å øke lærertetthet i 1.-4. 
årstrinn. Tilskuddet er spredt på alle skolene som har barnetrinn og utgjør til sammen ca. 6,5 
lærerstillinger. Bruk av midlene har vært noe utfordrende. Kommunen har fått tilført 
øremerket tilskudd, samtidig som kommunen kontinuerlig holder på med 
effektiviseringstiltak, som hovedsakelig består av å redusere bemanning. Det vil si at vi skal 
oppbemanne, samtidig som vi skal nedbemanne og vi skal vise at vi har brukt tilskuddet for å 
øke lærertetthet i begynneropplæringen. 
 

Ungdata 

I april 2017 ble det utført en Ungdataundersøkelse for alle ungdomsskoleelever i Narvik 
kommune. Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan 
ungdom har det og hva de driver med på fritida. Ungdommen rapporterer mye positivt om 
skolene og Narvik som oppvekststed. Rapporten er ikke ferdig bearbeidet av kommunen, 
men vi ser allerede nå at vi må ha større fokus på ungdommens psykiske helse. Kommunen 
har allerede et tverrfaglig prosjekt, “fra innblikk til uttrykk” som er gjort oppmerksom på 
funnene og prosjektet skal se nærmere på mulige tiltak.  

 

Undersøkelsen tar også for seg ungdommens forhold til skolearbeid og lekser. Over 30 % av 
elevene føler seg utslitt og stresset på grunn av skolearbeid. Noen elever bruker mer enn to 
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timer daglig til hjemmelekser. Etter oppdrag fra ordfører så rektornettverket nærmere på bruk 
av lekser i skole og implikasjoner med en evt. leksefri skole.  Konklusjonen er at Narvik 
skolene må ha mål om å bli helsebevisste skoler.  

 

Skolestruktur og skolebygg 

Skolestrukturen for Narvik kommune ble fastsatt gjennom bystyrevedtak i 2017. 
Ungdomsskolene Framnes og Parken er slått sammen til Narvik ungdomsskole og vil fra 1. 
januar 2018 være samlokalisert på Framnes. Nye lokaler til denne skolen vil stå ferdig til 
skoleåret 2020/21. Øvrige ungdomsskoler og barneskolestrukturen er uendret.  Det 
planlegges å bygge ny barneskole/erstatte bygningene som Frydenlund skole bruker i dag. 
Kommunens skolebygg er i all hovedsak eldre bygg som preges av dårlig vedlikehold. 
Skistua skole er kommunens nyeste skole og ble tatt i bruk i 1997. Det er nødvendig at 
skolebyggene oppgraderes og at de gjøres i stand til å møte elevens fremtidige behov. Det 
vises også til kommunens målsetting om å være helsefremmende. 

 

Svømmeopplæringen har også vært preget av kommunens utfordringer med bygg. Idrettens 
Hus har vært stengt over lengre tid. Svømmeopplæringen har vært av et begrenset/minimalt 
omfang og har påført kommunen ekstra kostnader da vi har brukt bassengene ved Alleen, 
Bjerkvik og Ballangen. Idrettens Hus skal etter planen åpnes våren 2018. 

 

IKT 

I 2017 vedtok kommunen en ny IKT-strategiplan for skole. Planen skal være med å sikre at 
elevene får den opplæringen de har krav på. Kommunen har prioritert dette området de siste 
årene og stadig flere digitale læremidler tas i bruk i Narvikskolen. Skolene har tatt i bruk flere 
applikasjoner som egner seg for skole og Google Chromebook og Chromecast tas i bruk av 
flere og flere elever i Narvikskolen. For å gjennomføre IKT-planen er det nødvendig at 
skolene har ressurser til innkjøp av nødvendig utstyr, software/nettbaserte hjelpemidler og til 
kompetanseheving av ansatte. Deler at satsingen tas gjennom investeringer og deler over 
ordinær drift. Skolesektoren planlegger også innkjøp av nytt skoleadministrativt system. 
Systemet er helt nødvendig og vil blant annet ivareta kommunens behov for sikker 
behandling av dokumenter, personopplysninger og kommunikasjon med foreldre. 

 

Videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) 
Endringer i opplæringsloven stiller nye krav til lærernes formelle kompetanse. Endringer 
gjelder i alle hovedsak fagene norsk, engelsk og matematikk. Kommunene har fått 
dispensasjon frem til 2025 til å påse at det nye lovkravet oppfylles. Det vil si at alle lærerne 
som har behov for videreutdanning for å oppfylle kravet må få den innen 2025 for å kunne 
fortsatt undervise i disse fagene. Kompetanse for kvalitet er Udirs subsidiert tilbud om 
videreutdanning. Narvik kommune har hatt ganske mange lærere som har vist interesse for å 
ta videreutdanning. Foreløpig er det fortsatt relativt få som har fått delta. Det er viktig at 
kommunen fortsetter kartleggingen av behov og at vi intensiverer antall lærere som deltar på 
videreutdanning. Kommunen har avsatt kr. 500 000 per år til dette formålet de neste årene.  
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I tillegg er det to ansatte som tar rektorutdanning innenfor samme ordning. 

 

Skolebasert kompetanseutvikling (etterutdanning) 

Etter flere år med sentralstyrte kompetansehevingstiltak som Vurdering for læring og 
Ungdomstrinn i utvikling har Udir bestemt at man skal avslutte sentralstyrte tiltak og er 
tilbake til lokal kompetanseutvikling. Udir vil styre dette arbeidet gjennom fylkesmannen og 
for at kommunene skal få tilskudd kreves det at flere kommune går sammen om plan og 
tiltak. Fylkesmannen har indikert at RKK-ene er deres foretrukne løsning på dette. For Narvik 
kommune er kravet om at flere kommuner samarbeide utfordrende, både på grunn av 
kommunesammenslåing og at det planlegges avvikling av RKK-Ofoten. Det er også krav at 
kommunene stiller med 30 % egenandel. Egenandel kan være i form av egeninnsats. 

 

Innføring av ny læreplan; Fag-Fordypning-Forståelse - En fornyelse av kunnskapsløftet 

Departementet vil utvikle nye læreplaner for alle gjennomgående fag i grunnskolen og i 
videregående opplæring, med sikte på innføring tidligst fra og med høsten 2019.  Tiltakene 
som foreslås vil samlet sett innebærer endringer i grunnopplæringens innhold, og de skal i 
utgangspunktet ikke ha konsekvenser for de ordinære driftsutgiftene i grunnopplæringen. 
Noen av forslagene vil medføre behov for flere lærerstillinger og ekstrautstyr, slik som deling 
av Kunst og håndverk på ungdomstrinnet, der elevene vil måtte velge enten Kunst og 
estetikk eller Praktisk håndverk.  Noe annet som vil føre til merkostnader er forslaget om 
obligatoriske eksamener i matematikk, engelsk og norsk hovedmål - og sidemål (eller 
elevens 1. og 2. språk) for alle avgangselever i grunnskolen. Det vil bli behov for flere 
sensorer og mer tid til klagebehandling. Det må brukes tid og ressurser for å implementere 
en ny læreplan. Det er viktig å påse at skolene får mulighet til å sette seg inn i den nye 
læreplanen før den trer i kraft, slik at vi sikrer god helhet og sammenheng, samt at 
læreplanen er godt forankret i skolens arbeid.  

 

Narvik voksenopplæring og ny integrasjonsenhet 
Det er etablert en ny enhet som skal forbedre arbeidet med integrering av flyktninger, 
innvandrere og tilflyttere i Narviksamfunnet. Enheten består av det som hittil har vært Narvik 
voksenopplæring og Flyktningetjenesten NAV.  
 
Tidlig innsats – overgang mellom barnehage og skole  
Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehage- og 
skoleeiere til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole. Det foreslås å 
kompensere kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018.  

Satsingsområder 

Prioriterte tiltak for skolesektoren i økonomiplanperioden  
● Læringsresultater: Oppnå gode læringsresultater i grunnleggende ferdigheter, lesing, 

skriving og regning. Resultatene skal ligge over landsgjennomsnittet.  
● Læringsmiljø: Narvikskolen fortsetter arbeidet med å forbedre elevenes læringsmiljø. 

Skolene har nulltoleranse for mobbing og skal legge til rette for et inkluderende 
læringsmiljø som fremmer kunnskap, læring og gode holdninger. Elevene skal trives på 
skole.  
▪ Alle skolene som bruker antimobbeprogrammet Olweus skal bli sertifisert. Skolene 

som har egne system må også kunne vise at de oppfylle opplæringslovens krav til 
internkontroll. 

▪ LP-arbeidet revitaliseres og utvikles i alle skolene i Narvik kommune. 
● IKT-strategiplanen for skole: For å oppfylle læreplanens krav, vil det være nødvendig å 
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ha IKT som en viktig satsing i skolesektoren. Det satses bl.a.  på bedre: pedagogisk 
bruk av IKT, kompetanseheving av ansatte, samhandling, IT-infrastruktur og teknisk 
support. 

● Videreutdanning av lærere i henhold til opplæringslovens nye kompetansekrav 
● Helsefremmende skole: Arbeidet må bedre forankres slik at alle skolene jobber 

målbevisst med dette. 
● Entreprenørskap og samarbeid med næringslivet: Arbeidet må forankres bedre slik at 

aller skolene jobber målbevisst med dette. 
● Leksebevisste skoler: Alle skolene skal ha en bevisst holdning til lekser og leksehjelp.  

Bruk av lekser og leksehjelp skal fremkomme i skolens planarbeid og skal tas opp i 
samarbeidsutvalget. 

● Utvikling av Narvik voksenopplæring som en del av den nye Integreringsenheten: 
Arbeidet med å forme og utvikle den nye enheten. 

● Bygging av ny ungdomsskole: Målsetting er at ny skole skal stå klar til skoleåret 
2020/21. 

● Oppgradering/nybygg øvrige skolebygg 
 

Mål og tiltak i planperioden for sektor Grunnskole 

 

En forutsetning for å gjennomføre endringer i grunnskolesektoren er avsatte midler til 
investeringer i ny teknologi. Narvikskolen må anskaffe et nytt skoleadministrativt system og 
investeringer i IKT-utstyr, herunder bedret infrastruktur. 

 

I rammen er det lagt inn nedtrekk gjennom økte inntekter for SFO til 90 % av selvkost. Dette 
medfører økt foreldrebetaling fra kr 2.000,- pr. mnd, til kr 2.750,- pr mnd. Se tiltakene 111-
18-B og 111-18-C. Skolesektoren reduserer bemanningen slik at lærertettheten kommer 
nærmere sammenlignbare skoler i andre kommuner. Dette gir en total reduksjon på kr 3,63 
millioner i 2018, med en opptrapping til kr 8,07 millioner fra 2019-21. Narvikskolen vil fortsatt 
kunne levere lovpålagte tjenester, og opprettholde statlig tildeling til tidlig innsats på 1.-4. 
trinn (se tiltak 111-18-F). Totale nedtrekk for 2018 utgjør kr 5,86 millioner i 2018, som øker til 
kr 10,57 millioner fra 2019 og ut økonomiplanperioden. 

 

Økte utgifter knyttet til elever med særskilte behov styrkes for enhetene Bjerkvik skole (se 
tiltak 218-18-A), Skistua (se 224-18-A), Skjomen oppvekstsenter (se tiltak 225-18-A), økt 
bemanning i barnehagen i Skjomen (se tiltak 225-18-B) samt Felles grunnskole (se tiltak 
111-18-I). Disse utfordringene summerer seg til kr 4,02 millioner pr år i 
økonomiplanperioden. Det er satt av midler til løpende utgifter i forbindelse med flytting av 
Parken ungdomsskole til Framnes ungdomsskole på kr 400.000,- i 2018 (se tiltak 1118-18-
J), og økte kostnader i forbindelse med særlig farlig skolevei pålydende kr 300.000,- pr år for 
hele økonomiplanperioden (se tiltak 111-18-H). Enhetsleder for Narvik ungdomsskole har 
lagt inn en utfordring på kr 2,25 millioner pr år for utsettelse av effektiviseringskrav i 
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forbindelse med sammenslåingen av Framnes og Parken ungdomsskoler. Rådmannen har 
funnet inndekning for å imøtekomme kr 760.414,- for 2018 isolert sett (se tiltak 220-18-E). 
Totale utfordringer utgjør kr 5,48 millioner i 2018, som reduseres til kr 4,13 millioner fra 2019 
og ut økonomiplanperioden. 

 

For utfyllende forklaringer og beskrivelser av konsekvenser for utfordringer og nedtrekk, 
vises det til listen over valgte tiltak. 

 

Sektor barnehage 

Innledning og mål 

For barnehageåret 2017/2018 har Narvik 22 barnehager. 9 kommunale barnehager og 14 
private barnehager, hvorav en familiebarnehage. Per september 2017 går 388 barn i 
kommunale barnehager, og 526 i private barnehager. Spesialpedagogisk team tilhører 
denne sektoren. 

 

Narvik kommunes målekort - Sektor barnehage 

 

 

Det er positive endringer i målekortet til sektor barnehage med hensyn til sykefravær. Med 
den systematiske tilnærmingen i 2017 forventes det at denne tendensen vil fortsette. Se 
senere i teksten for nærmere beskrivelse av arbeidet. 

 

Føringer fra kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 

Narvik-barnehagene skal ha fokus på læring, trivsel, folkehelse og lek gitt under trygge 
rammer. Alle barn skal få muligheten til å utfolde seg og utvikle gode ferdigheter og 
grunnleggende kunnskaper. 

 

Strategiene fra kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 (oppsummert): 

Narvik kommune skal ha full barnehagedekning, der tilbudet gis i varierte og trygge 
barnehager.  Det skal gjennomføres brukerundersøkelser. Barnehagene skal fremme felles 
utviklingsarbeid knyttet til kvalitet og kompetanse i sektoren, sikre god integrering av barn, og 
ha et godt samarbeid med hjemmet.  Narvik kommune skal videreutvikle rollen som 
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barnehagemyndighet. 

Nøkkeltall 

 
 
Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte 

oppholdstime (korrigert for alder). Utgiften per korrigerte oppholdstime i kommunale 

barnehager i 2016 var 51 kroner. Det er likt gjennomsnittet i kommunegruppen og høyest 

blant kommunene vi sammenligner med. Kostnadene har økt med 8 kroner siden 2013, 

mens de har økt med 7 kroner i Kostragruppe 11. Korrigerte oppholdstimer per ordinært 

årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet. Det uttrykker 

bemanningsfaktoren. I kommunale barnehager i Narvik var det i snitt 12.412 timer per 

årsverk i 2016. Det er 181 timer mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Det er 

dårligst blant kommunene vi sammenligner med, men noe bedre enn gjennomsnittet i 

Nordland. Produktiviteten har sunket de siste årene. Antall timer per årsverk har gått ned 

med 460 timer siden 2013. I kommunegruppen har antallet gått ned med 93 timer. 

Produktiviteten er noe lavere enn i private barnehager, men også der er produktiviteten 

lavere enn i de andre kommunene. 

Enhetskostnadene og oppholdstid pr årsverk gir ikke et helt korrekt bilde av produktiviteten i 

Narvik-barnehagene. Oppholdstimer beregnes ut fra det antall barn som er i barnehagene pr 

15. desember hvert år. Narvik kommune har i de siste årene hatt et eget opptak av barn i 

januar. Dette opptaket har blitt gjennomført uten å ta inn ekstra bemanning. Produktiviteten 

er dermed høyere enn det fremkommer her. Likevel, om man ser på Narvik kommunes 

utvikling over tid, ser man at produktiviteten har falt, både i kommunal og privat sektor. 

En av årsakene til at produktiviteten har falt er at kommunen har opplevd fallende barnetall 

over en periode. Kommunen har søkt å motvirke dette ved å stenge avdelinger midlertidig, 

men det er vanskelig og nå en optimal fordeling mellom ansatte og antall barn på de enkelte 

barnehagene. Dette er et av problemene med relativt små enheter og avdelingsinndeling; 

noe av fleksibiliteten og stordriftsfordelene forsvinner. 

Status og utfordringer 

Det har vært et viktig mål for kommunen å gi barnehageplass til de som har behov for det. 
Helt siden 2011 og innføring av rettighetsbestemmelsen har Narvik kommune holdt seg 
innenfor lovens krav. Det er også vedtatt i bystyret gjentatte ganger at man skal gi tilbud til 
flere barn enn de som har rett, der det har vært kapasitet. Ved hovedopptak i 2017 ble rett til 
barnehageplass utvidet til barn født til og med november, noe som gjorde at en forventet 
overkapasitet ikke ble reell. Nedjustering av en avdeling i kommunal barnehage var derfor 
ikke mulig å gjennomføre. Det er gitt tilbud til noen barn ut over de som hadde rett til plass.  
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På grunn av lovendring om beregning for når barn er små barn eller store, vil det ikke være 
mulig å ta inn ekstra barn i løpet av perioden januar-august, slik man har gjort tidligere. 
Endringen fører til at ventelisten vil øke fra desember 2017 og fram til nytt barnehageår. 
Beregning av prognoser for behov for barnehageplasser for opptak i 2018 viser at det er nok 
barnehageplasser ved nytt barnehageår for å kunne ivareta alle barn med rett til plass også i 
2018, men få ledige plasser tilgjengelig i desember-august.  

 

Langsiktige prognoser fra SSB på barnetall viser at det vil være noe nedgang fram mot 2019, 
og en vesentlig økning fram mot 2026. Erfaring tilsier at prognosene raskt kan endre seg, 
noe som gjør at det er viktig å opprette og opprettholde fleksible løsninger på antall 
tilgjengelige barnehageplasser for å kunne ivareta naturlige og forventede svingninger i 
behovet, spesielt knyttet til at det forventes en vesentlig oppgang i antall barnehagebarn. Å 
skulle utvide antall barnehageplasser krever både kvalifisert bemanning og nødvendig areal. 

 

Tall fra KOSTRA viser at Narvik har en lavere prosent av bosatte minoritetsspråklige barn i 
barnehage enn i sammenlignbare kommuner. Det er et mål at overgangen fra barnehage til 
skole skal være god. Per i dag sikrer  barnehagene dette bl.a. ved bruk av overgangsskjema 
som sendes til skolene. Det er ute på høring endring i plikt til å samarbeide mellom 
barnehage og skole, som forventes å bli gjeldende fra august 2018. 

Satsingsområder 

Ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft august 2017. 
Den nye rammeplanen tydeliggjør barnehageeiers ansvar, herunder at barnehageeier har 
juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. Den nye rammeplanen stiller tydeligere 
krav til barnehagens arbeid for et godt omsorgs- og læringsmiljø og for å forebygge, avdekke 
og håndtere mobbing. Den tydeliggjør tilbudet til de yngste barna, og definerer barnehagens 
ansvar for barn med særlige behov. Den store satsingen som i dag er på kompetanseheving 
og tilrettelegging for faglig påfyll skal videreføres. 

 

Det er fokus på lærende virksomhet i Narvik-barnehagene. For tiden benyttes følgende 
metoder: 

● Steg for steg.  
Et program for utvikling av barns sosiale kompetanse. Steg for Steg tar for seg tre 
hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Programmet styrker 
barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for 
Steg forebygger mobbing og vold. 

● Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Se utfyllende informasjon under. 
● Styrking av relasjonskompetansen gjennom ulike metoder – også rettet mot 

minoritetsspråklige. 
● Fysiske aktiviteter/kosthold – nettverk for helsefremmende barnehager 
● Numicon – et materiell som gir en visuell struktur i matematikk 
● Deltakelse i Grønt flagg. 
● Udanningsdirektoratets ståstedsanalyse. Den kartlegger barnehagens kompetanse 

innenfor rammeplanens ulike fagområder 
 
Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) 

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) er en strategi for systematisk og varig 
forbedringsarbeid i skole og barnehage. LP er forskningsbasert kunnskap om pedagogisk 
praksis og endringsarbeid og er utprøvd i flere hundre skoler og barnehager i Norge og 
Danmark. Det er i flere evalueringer dokumentert gode resultater fra arbeid med LP både 
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tilknyttet barns trivsel, læring og utvikling.  

 

Skolene i Narvik har jobbet systematisk med LP siden 2005 og har positiv erfaring med 
metoden. Etter å ha jobbet så mange år med LP ser skolene behov for en videreutvikling av 
arbeidet. Fire barnehager har som pilotbarnehager i 2016. Med bakgrunn i utprøvingen har vi 
nå besluttet å iverksette LP for 12 nye barnehager (6 av disse er private). I tillegg er det 7 
barnehager fra Tjeldsund og Ballangen kommuner med. Finansiering gjøres av midler fra 
fylkesmannen i Nordland og KS. Veiledning av barnehagene gjøres av spesialpedagogisk 
team og PPT. 

 

Hovedmål er å fremme systematisk pedagogisk utvikling som foregår i hele kommunens 
oppvekstsektor. Delmål er bl.a.: 

● at kommunens skole og barnehager kjennetegnes som enheter som leverer trygghet 
og kvalitet. 

● at alle barn får god tilpasset opplæring i skolen og et utviklende og inkluderende 
læringsmiljø i barnehagen. 

● at vi får ledere som utfordrer, stiller krav til- og støtter sine medarbeidere og at 
ledelsesrollen i utviklingsarbeidet vektlegges. 

● Å utvikle medarbeidernes rolle og kompetanse, ved å velge en arbeidsform som 
involverer og utfordrer medarbeiderne. På den måten kan de ansatte ta sin del av 
ansvaret for egen- og arbeidsplassens utvikling 

● Bidra til at de voksne får en større forståelse for egen betydning overfor det enkelte 
barn 

● Pedagogisk praksis forbedres til det beste for barnas læring og utvikling 
● Kompetanseutvikling foregår på ulike arenaer. Narvik Kommune skal være bevisst 

hvor kompetanseutvikling foregår samt etablere nye arenaer for dette. Kommunen vil 
i større grad skape kultur for å dele kompetanse i organisasjonen. Gjennom 
strategisk læring og utvikling skal vi øke våre ansattes motivasjon, innsats og ytelse 
slik at vi øker verdiskapingen i organisasjonen. 

 

Det er inngått treårig kontrakt mellom Narvik kommune og senter for praksisrettet 
utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.  
 

For å kunne gi god foreldreveiledning og styrking av god relasjonskompetanse for ansatte i 
barnehagene benytter Spesialpedagogisk team metoden ICDP i veiledning. Metoden gir 
foresatte/ansatte mulighet til å utveksle erfaringer og reflektere over egen omsorgspraksis. 
Det har vært svært gode tilbakemeldinger, og teamet vil fokusere på å få gitt dette også i 
kommende år.  Det har vært et nært samarbeid med helsestasjon, barnevern og PPT i 
tilrettelegging av kursene. 

 

Norm for grunnbemanning og økt pedagogtetthet 

Det er ute på høring en endring i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning. En 
eventuell endring vil tre i kraft fra august 2018. Endringen omfatter norm for grunnbemanning 
i barnehagene og skjerpet krav om pedagogisk bemanning. Det er per i dag ikke en norm for 
grunnbemanning, og de kommunale barnehagene, samt de fleste private i Narvik, oppfyller 
allerede kravet som foreslås. Det følger ingen økonomiske insentiver til denne endringer.  

 

Forslaget om skjerpet pedagogisk bemanning er foreslått å være 14 barn per pedagog. 
Dagens norm er 18 barn per pedagog. Endringen vil kreve flere pedagoger i barnehagene, 
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men ikke flere ansatte, jf. bemanningsnormen. Dersom endringen gjennomføres vil det være 
kostnader knyttet til lønnsutgifter, da en pedagog har noe høyere lønn enn 
assistent/fagarbeider. Det er imidlertid begrenset antall personer med godkjent utdanning til 
disse stillingene i Narvik. Det er derfor forventet at man må drifte med noe dispensasjon fram 
til man har kvalifisert personell tilgjengelig. 
 
KS har beregnet at barnehagene i Narvik samlet må ansette 19 med 
barnehagelærerutdanning for å nå kravene i den nye pedagognormen. Se under for en 
beskrivelse av reformen. 
 

To kommunale barnehager har driftet med økt pedagogtetthet i 2017, jf. budsjettvedtak i 
desember 2016. Erfaringene er positive fra begge barnehagene. Det sees på som en 
utfordring at pedagoger har krav på planleggingstid, 4 timer per uke, og samtidig skulle 
beholde dagens åpningstid fra 06.45-16.30. Fordelene er likevel mange med at det 
pedagogiske miljøet blir sterkere, økt kvalitet i det pedagogiske opplegget, faglig 
oppdatering, planlegging og gjennomføring. Økt pedagogisk bemanning har også vært 
positivt for rekruttering til barnehagene.  

 

Lean i kommunale barnehager 
De kommunale barnehagene og spesialpedagogisk team startet i slutten av desember 2016 
med opplæring av lederne i metodikken lean. Målet er å finne tiltak hvor systematisk HMS-
arbeid, helsefremmende utvikling og oppfølging av sykmeldte står sentralt. Vi skal nå våre 
mål gjennom å fullføre tiltak og strategier. Det er et mål med forbedret score på 
medarbeiderundersøkelsen. 

 
Enhetene har også aktivt deltatt på NED-konferanse (systematisk sykefraværsarbeid)  med 
bruk av Dialog duk A og B. Tiltak fra arbeidet skal være med i prosessene på enhetene for å 
finne gode strategier for like mål. 

● Lean skal være med på å utvikle gode driftsmål, utviklingsmål og HMS mål gjennom: 
● god virksomhetsforståelse 
● Respekt for mennesker 
● Verdiskapende fokus 
● Egendrevet, systematisk kontinuerlig forbedring og utvikling 

Barnehagene er nå inne i implementeringsarbeidet for dette. Oppfølging og veiledning gis av 
rådgivere på HR 

 

Spesialpedagogisk tilbud 
Gjennomgang av KOSTRA tall har identifisert en mulighet for effektivisering/innsparing på 
området spesialpedagogisk tilbud. Det anbefales at det i 2018 gjennomføres et 
utredningsarbeid for å vurdere nivå, omfang og organisering av det spesialpedagogiske 
arbeidet for aldersgruppen 0-6 år (førskolebarn). Erfaringer (drift og økonomi) fra andre 
kommuner brukes som utgangspunkt for å finne “riktig” nivå i Narvik kommune.  
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Mål og tiltak i planperioden for sektor Barnehage 

 

Forutsetninger for å nå målene i økonomiplanen er videreføring av lean som driftsstrategi, 
videreføring av systematisk sykefraværsarbeid, bygningsmessige endringer og forbedringer 
innen IT infrastruktur for barnehagene (110-18-G). 

Statens veiledende økt sats foreldrebetaling legges inn og tilsvarer et nedtrekk på  kr. 1,0 
mill.(112-18-B) Det legges inn midler til økt pedagogtetthet og implementering av  LP (112-
18-E). Skistua barnehage driftes med alle avdelinger i økonomiplanperioden (112-18-D). Det 
iverksettes to utredninger spesialpedagogisk tilbud barnehager (112-18-F) og mulige 
organisatoriske endringer (112-18-C) som skal få effekt utover i perioden.  

 

For utfyllende forklaringer og beskrivelser av konsekvenser for utfordringer og nedtrekk, 
vises det til listen over valgte tiltak. 

 

Sektor kultur 

Innledning og mål 

Sektoren består av biblioteket, kulturskolen og allmenn kultur. Idrett er fordelt mellom 

Byggforvaltningen  som har ansvar for drift av anlegg og fordeling av treningstider i 

anleggene og Kulturenheten som har ansvar for kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse, spillemidler samt samhandling med Narvik  Idrettsråd hvor det ble inngått 

samarbeidsavtale om rollefordeling og hvordan utvikle idrettsfeltet. 

Narvik kommunes målekort - Sektor Kultur 

 

Biblioteket har etter flytting inn i nye lokaler fått formidabel økning i bokutlån, noe som vil vise 
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seg på tallene ved årets slutt. Det er god søkning til kulturskolen og vi regner med å nå 

målene.  Det er utfordring med å gi tilbud på messing denne høsten på grunn av at ny 

pedagog ikke er på plass før januar 2018. I tillegg har vi ikke fått søkere på stillingen som 

dansepedagog i to årsvikariat. Dette løses ved at stillingene lyses ut som fast fra 1. januar. 

Nøkkeltall 

 

 

 

 

Norsk kulturindeks 

Resultatene innen kultursektoren varierer fra topp 100 i landet til i den nedre delen av 

kommunene. Denne indeksen baserer seg på innhenting av tall fra kilder hvor det 

rapporteres inn aktiviteter. Her synliggjøres det for Narviks del at: 

 

● Kinoen drives godt og at vi har satt bort driften og har liten utgift. 

● Narvik har få kunstnere som bor og virker i kommunen.  

● Når det gjelder kulturarbeidere har vi fått flere  noe som gjør at vi er på 99. plass. 

● I fjor var antall konserter veldig lavt, noe som trolig skyldes rapporteringen. For 2016    

ligger Narvik på 123. plass mot 325. i 2015. 

● Når det gjelder arbeid med frivilligheten, er det et potensiale som må ses på. 

● Ungdomsklubben i Narvik sentrum har vært stengt lenge på grunn av rehabilitering 
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av Idrettens hus. Dette arbeidet er sluttført og klubben åpner 1. november. Dette vil 

gi en god mulighet for utvikling av ungdomstilbudet. 

● Ungdomsrådet i Narvik er reetablert. 

● For biblioteket  forventes bedre plassering i 2017 etter ett års drift i nye lokaler 

Status og utfordringer 

Bibliotek er det området som har fått det største løftet inne sektoren de siste år. Det er svært 

viktig å ta ut effekten av investeringen i det nye bygget gjennom å øke tilbudet og 

tilgjengeligheten. Bibliotek er en ikke-kommersiell tjeneste som appellerer til alle 

aldersgrupper og innbyggere med ulik kulturell bakgrunn. Særlig viktig er det å treffe barn og 

unge. Biblioteket som en arena for aktivitet  har vært en suksess og vil videreutvikles. Mange 

ønsker å legge arrangementer til biblioteket. Biblioteket er et lavterskeltilbud. Målgruppen er 

alle som bor i landet og bibliotekloven nevner spesielt alle som har vansker med å bruke 

biblioteket. En viktig samfunnsoppgave er derfor å tilby assistanse til mennesker som 

mangler kompetanse på for eksempel nye medier eller teknologi, og som trenger hjelp til å 

bruke digitale tjenester. Biblioteket er også en viktig arena for innvandrere og flyktninger. Her 

møter de norsk kultur og tradisjon. Biblioteket er derfor en viktig brikke for en vellykket 

inkludering i det norske samfunnet. Biblioteket er en fysisk møteplass i kommunen, og den 

nye revideringen av folkebibliotekloven presiserer denne funksjonen. Biblioteket som 

møteplass krever god fysisk tilgjengelighet og brukerorientert åpningstid, noe vi har fått på 

plass etter flyttingen. 

 

Narvik kulturskole mangler tilbud på fagfeltene utenom musikk og dans. Erfaringer fra andre 

kommuner tilsier at en må etablere tilbud innen andre fagfelt med samme kompetansekrav 

som musikk og dans, men samtidig er det også klart at etableringen av tilbud innen bildefag 

og teater ikke krever store stillingsressurser. Danseseksjonens behov for et ekstra 

danselokale er stort og dagens løsning fører til lave elevtall og dårlige rekruttering. 

 

Narvik kommune er vertskap for et videregående skoletilbud innen musikk og dette er viktig 

for kommunens oppvekstmiljø og kulturliv. Dersom en ønsker å sikre og bevare dette tilbudet 

bør det fundamenteres i kulturskolen undervisningstilbud. Kulturskolen bør da gi tilbud på 

samtlige instrumenter som det skal gis tilbud på i videregående skole. Narvik Videregående 

skole har over tid vært kulturskolens viktigste samarbeidspartner for kompetansebygging i 

fagområdet musikk og utgangspunktet for videre samvirke og synergi er svært godt. For 

skoleåret 2017/18 kjøper vi ressurser fra Narvik VGS tilsvarende 75% i gitar og sang. 

Kulturskolen mangler tilbud til barn i førskolealderen og ei organisert spesialavdeling med 

tilbud til barn og unge med spesielle behov/funksjonshemming. 

Satsingsområder 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. som ambisjon å sikre samdrift av fellesfunksjoner 

mellom Narviksenteret, biblioteket og turistinformasjonen. Kulturutviklingen i Narvik skal 

være: 

● Nyskapende og gi sterke opplevelser for alle 

● Engasjerende for barn, unge og eldre 
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● Identitetsskapende 

● Drivkraft for å gjøre Narvik attraktivt som reisemål 

● Bygd på samarbeid 

● Internasjonalt orientert og flerkulturell 

● Fokus på folkehelseperspektivet 

 

I 2016 vedtok KS å ta inn kulturfeltet i sitt område. Det er vedtatt et felles kulturprosjekt i 

samarbeid med Norsk kulturskoleråd som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet 

generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Prosjektet skal 

bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt. 

Dette betyr at kulturfeltet får et bedre fokus i samfunnsutviklingen. Etter endt prosjektperiode 

er målene at: 

● Kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i 

kommunale og fylkeskommunale plan- og strategidokumenter. 

● Kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på 

arenaer hvor nasjonal kulturpolitikk utvikles.   

● Kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS   

● Kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og 

fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon 

Mål og tiltak i planperioden for sektor Kultur  

 

I rådmannens grunnlag for 2017 ble bemanningen ved biblioteket styrket med ett årsverk for 

å videreføre åpningstiden. Det er satt i gang arbeid som ser på mulighet for bedre 

samordning av kulturfeltet med mål å få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser (280-18-A).  

Dette omfatter også evaluering av Narvik kulturhus m.h.t. organisering, bruk, innhold m.v. 

Evt. økt tjenestekjøp fra Narvik kulturhus kan finansieres fra Næringsfondet. 

 

 

Området helse og omsorg 

Innledning og mål 

Området består av 11 enheter samlet i 4 sektorer; institusjonsomsorg, hjemmetjeneste, UH- 
tjeneste og helse/miljø. Tjenestespekteret er alt fra helsefremming, forebygging, 
rehabilitering, habilitering, aktivisering, behandling, akuttmedisin, tilsyn og oppfølging, pleie 
og omsorg i hjemmet og ved institusjon, praktisk bistand, omsorgslønn, brukerstyrt personlig 
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assistanse og avlastning for en rekke ulike målgrupper og personer i ulike aldre. 

 

Nøkkeltall 

 
 

KOSTRA tall har over år vist at Narvik Kommune sammenlignet med andre kommuner, 
bruker mye midler på pleie og omsorg generelt, og på hjemmebaserte tjenester spesielt. 
Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring som gis 
av enhet hjemmetjeneste, Bjerkvik omsorgsdistrikt, enhet FaBu, enhet UH, enhet ROP og 
bofellesskapene ved OBS, ABS og Villa Solborg. 
 
Kostnad pr institusjonsplass er noe høyere enn de sammenlignbare, og man antar at det er 
korttidsplassene på REO som drar opp snittet. Kostnader knyttet til utskrivningsklare 
pasienter er høyt i 2017. Når det gjelder kostnader til aktivisering/støttetjenester pr innbygger 
ligger kommunen derimot relativt lavt.  
 
KOSTRA viser under “Dekningsgrad” i tabellen at Narvik har høyere andel ressurskrevende 
brukere (og at den har økt fra 2015), høyere andel av befolkningen over 80 år som er 
beboere på institusjon, flere antall plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i forhold til 
antall over 80 år, lavere andel plasser i skjermet enhet, og at andelen plasser er færre i 
forhold til andelen som mottar tjenester enn kommuner vi sammenliknes med.  
 
Det kan derfor se ut til at de over 80 år i Narvik er sykere/har lavere funksjon enn i de andre 
kommunene, eller at vi gir for høyt nivå på tjenester. Antall på venteliste, og personalets 
oppfattelse av behovet hos sine brukere, er at antall plasser generelt er mangelfullt. Det 
pågår arbeid for å øke kapasiteten fra 2018. Økning i andel korttidsplasser og skjermede 
plasser inngår i dette. Det pågår også arbeid med handlingsplaner innenfor ulike fagområder 
som kan bidra til en dreining av tjenestene for å forebygge/utsette behovet for det siste 
nivået i omsorgstrappa.  

 

Ut fra Kommunebarometeret som angår kompetanse i pleie og omsorg er en av de største 
utfordringene at kommunen har lavere andel med fagutdanning enn gjennomsnittet av 
kommunene. Kommunen har høyere andel årsverk geriatrisk sykepleier. Likevel har 
kommunen store utfordringer med rekruttering av sykepleiere, spesielt til eldreomsorgen, 
samt at mange nærmer seg pensjonsalder. Det har over år vært gjennomført fagarbeiderløft, 
startet fagskoleløft, samt søkt og mottatt tilskudd for opplæring, videreutdanning, 
bachelorutdanning og masterutdanning blant ansatte. Det ser ut til at vi “mister” mer enn det 
vi klarer å utvikle, samt at det fortsatt ansettes personer uten fagbakgrunn. Det er derfor 
behov for å utarbeide kompetanseplaner og en rekrutteringsstrategi for området. Kommunen 
har inngått to avtaler om e-læring høsten 2017. Dette vil gi ansatte god tilgjengelighet på 
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fagutvikling fremover og øke kvalitet i tjenestene uten store kostnader. 

 

En annen utfordring som Kommunebarometeret viser, er at antall liggedøgn på sykehuset for 
utskrivningsklare pasienter er høyt. I hele 2017 har det vært flere enn 1 person pr døgn som 
har vært utskrivningsklar ved sykehuset. Det er fortsatt en diskusjon om pasienter egentlig er 
ferdigbehandlet og utskrivningsklar eller om pasienten burde vært på sykehuset lenger. 
Antall utskrivningsklare liggedøgn på sykehuset må ses i sammenheng med redusert 
liggetid, perioder med mangel på korttidsplasser, lang ventetid på tilpasning av hjemmet, og 
perioder med mangel på bofellesskap- og institusjonsplasser. Hva slags tilbud den 
utskrivningsklare venter på, varierer. Mange har problemer med sin fysiske funksjon i forhold 
til å kunne forflytte seg alene. Det betyr at de har behov for gjenopptrening før de kan flytte 
hjem. Rullering og bruk av korttidsplassene og kapasitet for å gi tjenester i hjemmet har 
derfor også betydning for utskriving og bruk av alle trinn i omsorgstrappa. Fra 2018 ønsker vi 
å øke antall korttidsplasser, blant annet med dobbeltrom ved REO. Kommunens lokale 
sykehjemsforskrift ble vedtatt våren 2017. Opphold på korttidsplass er sentral for å oppfylle 
denne forskriften. Samarbeid om KAD (kommunale akutte døgnplasser) på REO med 
Evenes, Ballangen, Gratangen og Tysfjord vil også fortsette i 2018.  
 
Det forventes at andelen hjemmebaserte tjenester vil stige fremover. Det er en målsetting 
om at flest mulige skal kunne bo trygt og aktivt hjemme lengst mulig, samt at aktiviteter for å 
forebygge funksjonssvikt utvikles videre. Økt bruk av velferdsteknologi og tiltak knyttet til ny 
handlingsplan i rehabilitering og habilitering vil være sentralt for å få dette til. Tilskudd til 
gjennomføring av tiltak vil bli søkt fra ulike tilskuddsordninger.  

Status og utfordringer 

Området helse og omsorg vil få store utfordringer fremover i forhold til å dekke behovene for 
tjenester som befolkningsutviklingen tilsier. Behovet for hjelp og tjenester har økt for alle 
aldersgrupper, men det vil være økningen i andelen eldre og relativt sett færre i yrkesaktiv 
alder som vil gi størst konsekvenser. Kommunen bruker mer midler på pleie og omsorg 
allerede enn gjennomsnittet av de kommunene vi sammenlikner oss med. Dette ser i 
hovedsak ut til å være knyttet til sektor hjemmetjenester som omfatter flere enheter. Det 
pågår en del arbeid for bedre driften i enkelte enheter. Videreutvikling er viktig for å lage et 
best mulig grunnlag for fremtiden, og for at sammenslåingen med Ballangen og Tysfjord 
kommune fra 2020 skal være mest mulig vellykket. 

 

Ut fra dagens status synes de største utfordringene fremover å være:  
● Økning i antall eldre med behov for ulike tjenester. 

● Økning i utfordringer blant barn og unge med behov for ulike tjenester. 

● For lite fokus på forebygging. 

● Reduksjon i antall i yrkesaktiv alder og utfordringer med rekruttering av kvalifisert 

personell. 

● Flere oppgaver som overføres kommunen med mangelfull finansiering. 

● Lavere kompetansenivå blant ansatte enn gjennomsnitt i landet, og utfordringer med 

rekruttering. 

● Høyt fravær blant ansatte gir utfordringer for kontinuiteten i tjenestene. 

● Behov for mer samhandling, koordinering og organisering av tjenester på tvers av 

fagområder og enheter. 

● Behov for større fokus på brukernes (og pårørendes) egne mål og vurdering av 

behov for hjelp. 
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● Mangel på systematisk styring, kvalitetsforbedring, og gjennomføring av  

brukerundersøkelser. 

● Behov for å kartlegge/analysere hvorfor kommunen har høye kostnader på helse- og 

omsorgstjenester. 

● Behov for å utvikle egen virksomhet før sammenslåing av kommuner fra 2020.  

 

Strategier 

Utfordringene vil kreve nye arbeidsmåter, ny teknologi og endringer knyttet til tjenesteyting 
og fordeling av oppgaver. Strategiene skal bidra til at kommunen når sine delmål:  

● Økt fokus på tiltak som kan gis tidlig, som har forebyggende, helsefremmende, 

rehabiliterende og/eller habiliterende effekt 

● Tjenesteutvikling og utøvelse skal være basert på brukermedvirkning.  

● Metoden “Hva er viktig for deg?”skal prege tjenesteutøvelse, tverrfaglig arbeid og 

samhandling mellom fagområder og enheter. 

● Informasjonsutveksling og samarbeid på tvers av enheter skal understøtte 

tjenestetilbudet. 

● Eksisterende lokaler, ressurser og kompetanse skal prioriteres ved utvikling av 

tjenestetilbudet.  

● Velferdsteknologi skal benyttes i større grad, både for å effektivisere tjenestetilbudet 

og for å oppnå trygghet og mestring for brukerne og deres pårørende. 

● Økt samarbeid med frivillige og næringsliv skal gi økt mangfold og aktivitet for den 

enkelte. 

● Kompetansenivået skal defineres og utvikles i tråd med nytt behov for kunnskap.  

● E-læring skal prioriteres for å sikre oppdatering og intern opplæring blant ansatte.  

● Ved utvikling av tjenestene skal nytenking og nye arbeidsmetoder være basert på 

forskning og “beste praksis”. 

● Planlegging, evaluering og korrigering av tjenestene skal systematiseres, og baseres 

på lover og relevant datagrunnlag.  

● Kvalitetsforbedring skal baseres på brukerundersøkelser, faglig vurdering, 

avvikshåndtering og “kvalitetsledelse”. 

 

I handlingsdelen til HO-planen er det beskrevet en rekke tiltak for å utvikle tjenestene. Noen 

av disse er det mulig å søke om tilskudd til for å gjennomføre, mens andre vil kreve frigjøring 

av ansattes tid for å dreie tjenestene i ønsket retning, noe som vil gå ut over de oppgavene 

som enhetene har. Enkelte tiltak krever også avsetting av midler for implementering. De 

økonomiske rammene fremover vil få betydning for hva som er mulig å oppnå. Det vil bli 

enda viktigere fremover å se de ulike tiltakene og tjenestene i en sammenheng, og å bedre 

samhandlingen på tvers av fagområder, enheter og sektorer.  

 Satsingsområder 

Narvik kommunes Helse- og omsorgsplan (2013-2020) ble revidert i 2017 og vedtatt av 
bystyret 31.08.2017. Den beskriver delmål, utfordringer og strategier som skal være førende 
for helse og omsorg fremover. Tiltak er beskrevet i handlingsplan som ligger vedlagt Helse 
og omsorgsplanen. Hovedmålet er at befolkningen i Narvik skal få koordinerte, 
innovative og gode tjenester med respekt og verdighet for den enkelte. Delmålene er: 
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● Folkehelsearbeid og forebygging skal bidra til bedre helse og redusert behov for 

tjenester i et livsløpsperspektiv. 

● Samhandling og koordinering av tjenester skal bidra til høyere egenmestring og 

kontinuitet i tjenestene. 

● Kapasitet på tjenestene skal tilpasses og effektiviseres for å gi lovpålagte  tjenester til 

riktig tid og rett nivå. 

● Kompetanseutvikling og rekruttering skal sikre at tjenestene utøves i tråd med lover 

og forskrifter.  

● Systematisk kvalitetsutvikling og internkontroll skal bidra til forutsigbarhet og 

bruker/pasientsikkerhet.  

 

Helse og omsorgsplanen har hatt som mål å ivareta nasjonale føringer som gjelder for helse- 

og omsorgssektoren. Under er en oppsummering fra Omsorgsplanen 2020: 

 

Sammen med bruker, pasient og pårørende. Brukerne skal få større innflytelse over egen 

hverdag og tjenestene skal utvikles i samarbeid med dem. Spørsmål om hva som er viktig 

for den enkelte bruker, pasient og pårørende skal være grunnlag for valg av tiltak og 

tjenester og hvordan disse skal gjennomføres for å nå pasientens, brukerens og pårørendes 

egne mål. Dette vil styrke brukermedvirkningen og være i tråd med nasjonale føringer. Det er 

behov for økt bevisstgjøring og opplæring blant ansatte for å innføre “Hva er viktig for deg?”. 

 

En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste. Det er behov for faglig omstilling med endret 

og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Fokus skal være 

mestring, rehabilitering, forebygging, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøarbeid, 

veiledning av pårørende og frivillige, og innføring av velferdsteknologi. Systematisk 

kvalitetsforbedringsarbeid, organisering og ledelse skal bedre planlegging og utvikling av 

tjenestene. Dette involverer alle enhetene i sektoren og må få større fokus fremover. 

 

Moderne lokaler og boformer. Utforming skal skje ut fra morgendagens brukere. 

Regjeringen vil satse millioner på utbygging av nye og modernisering av gamle sykehjem og 

omsorgsboliger. Det vil bli behov for å øke antall plasser med heldøgns omsorg i Narvik 

kommune fra 2018. 

 

Den nye hjemmetjenesten. De største endringene har skjedd og vil skje i hjemmetjenesten. 

Det er denne tjenesten som vil vokse mest fremover. Hjemmetjenesten møter brukere og 

pårørende i en tidlig fase av sykdomsutviklingen, og må bidra til at de kan leve og bo 

selvstendig og ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. En sterkere 

hjemmetjeneste kan forebygge ytterligere funksjonssvikt og sykdomsutvikling og utsette 

institusjonsopphold. Det er behov for å øke satsing på hjemmetjenester, tidlig innsats, og 

videreutvikle samarbeidet mellom den offentlige omsorgstjenesten, den frivillige og 

familiebaserte omsorgen og spesialisthelsetjenesten. 

 

Fornyelse og innovasjon. For å bidra til gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i 

fremtiden er det behov for nye løsninger, ta i bruk ny teknologi, og nye faglige metoder og 

støtte lokalt innovasjonsarbeid. Dette må også ha mer fokus i Narvik kommune fremover. 

Det er etablert en gruppe som skal arbeide med velferdsteknologi. Det settes i gang et 



57 

 

arbeid fra 2018 for å bedre nettilgang i enhetene slik at arbeidsverktøy og grunnlag for økt 

bruk av velferdsteknologi kan blir bedre. 

 

De nasjonale føringene involverer mer eller mindre alle enheter i kommunen. Det vil derfor 

være store behov for informasjonsutveksling og koordinering mellom enheter og sektorer 

fremover slik at alle arbeider målrettet og konstruktivt. Det er flere enheter som tilbyr 

tjenester for samme målgruppe. For å møte nasjonale forventninger er det sentralt at det 

skapes et godt samarbeid internt i enheten, mellom ulike enheter og fagområder, mellom 

ulike sektorer, og mellom ulike sektorer og støtteenheter. I tillegg må beslutninger som angår 

kommunens tjenestetilbud i større grad knyttes til nasjonale føringer og forventninger. Årlig 

sendes det ut ”Nasjonale mål og prioriterte områder” som kommunen skal rapportere i 

forhold til. Disse gjengir hovedtrekk for hvilke aktiviteter og oppgaver kommunen skal løse 

kommende år.  

 

Satsingsområder for 2018. 
● Revitalisere utviklingsarbeid knyttet til forebygging og tidlig innsats blant barn og 

unge 
● Videreutvikle pasient-, bruker- og pårørendemedvirkning 
● Utvikle og etablere tiltak knyttet til handlingsplan i demensomsorg, habilitering og 

rehabilitering og opptrappingsplan for rusfeltet 
● Konkretisere kompetanseplaner i enhetene 
● Etablere e-læring for ansatte 
● Dimensjonere plasser knyttet til ulike målgrupper 
● Videreføre forbedringsarbeid i hjemmetjenesten  

 

 

Sektor hjemmetjeneste 

Sektoren består av enhet Hjemmetjeneste (herunder hjemmesykepleie, hjemmehjelp og 
REO), Villa Solborg, bofellesskapene ved ABS og OBS, Bjerkvik omsorgsdistrikt, samt enhet 
Funksjonshemmede og avlastning (FaBu). 

Narvik kommunes målekort - Sektor hjemmetjeneste 

 

 

Målekortet viser i hovedsak negativ utvikling mellom 2016 og 2017. Det er store 
forventninger til hjemmetjenestene fremover og hvordan disse kan bidra til å forebygge 
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funksjonsfall og utsette behovet for tjenester på et høyere nivå. Hjemmetjenesten er også 
sentral når det gjelder å vurdere, avklare og benytte velferdsteknologiske tiltak. Det skal 
utarbeides flere måleindikatorer for denne sektoren i tråd med forventningene.  

 

 

 

Antall innvilgede vedtakstimer har vært relativt stabilt det siste året. Det har vært en økning i 
hjemmetjenesten, slik at nivået i 2017 er på samme nivå som i 2015. Nivået forventes å øke 
fremover. Utfordringen for kommunen er å ha et tilfredsstillende omfang av tjenester i alle 
trinn av omsorgstrappa som er tilpasset innbyggernes behov, og som gir effektiv utnyttelse 
av ressurser. Samtidig skal det arbeides mer med forebygging og håndtering av nye 
oppgaver.  

 

Det har vært god effekt av det fjerde måltidet i institusjonene. Flere måltid og oppfølging av 
ernæring skal også ha mer fokus i hjemmetjenestene fremover. Teamet 
Hverdagsrehabilitering har vært et viktig tiltak for å bedre funksjonsnivået til personer som 
har behov for rehabilitering. Effekten har vært positiv og teamet oppgaver ønskes utvidet. 
Det pågår arbeid med fallforebygging, og det er ønske om å etablere forebyggende 
hjemmebesøk for å avdekke risikofaktorer og behov for hjelp tidlig. En del tiltak søkes løst 
gjennom tilskudd til habilitering og rehabilitering. 

 

Det er flere enheter som har arbeidet med omstilling, og som skal arbeide videre med dette. 
En del tar lang tid og resultatene er fortsatt usikre. Kommunen har vært aktiv i deltakelse av 
ulike nettverk i regi av KS, der fokus har vært å sammenlikne oss med andre kommuner, 
lære av andre eller for å få nye impulser for utvikling. Noen er svært vellykket, mens andre 
har gitt mindre resultatet enn forventet. 

 

Mål og tiltak i planperioden for sektor Hjemmetjeneste.  

 

En forutsetning for å gjennomføre endringer i sektoren er avsatte midler til 
velferdsteknologistilling, investeringer i IKT-utstyr/bedre infrastruktur  samt bistand fra 
organisasjonen for øvrig til nødvendig utviklingsprosess i enhet Hjemmetjeneste. 
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I rammen for sektor Hjemmetjeneste er følgende tiltak valgt: Organisatoriske grep, generell 
effektivisering av hjemmetjenesten (tiltak 330-18-B og 330-18-C). Videreføre salg av KAD 
plasser somatikk til andre kommuner gir fortsatt merinntekt på 2 mill i 2018 og 2019, evt 1,4 
mill fra ny sammenslått kommune fra 2020. Økt sats praktisk bistand gir en merinntekt på ca 
200 000 kr pr år (113-18-A). Anskaffelse Visma Sampro til kr 105 000 pr år (113-18-C). En 
dedikert stilling til velferdsteknologi planlegges innenfor eksisterende ramme hos enhet IT. 
Denne skal bidra til sikring av riktig kvalitet  i anskaffelsene av sykesignalanlegg og annen 
velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester (113-18-O). Nytt forsterket tiltak vil koste rundt 
2,1 mill pr år (325-18-B). I tillegg innføres det langvakter helg i en bolig hos enhet FABU, 
som gir en besparelse på kr 324 000 pr år (325-18-A). 
 

For utfyllende forklaringer og beskrivelser av konsekvenser for utfordringer og nedtrekk, 
vises det til listen over valgte tiltak. 

 

Sektor omsorgsinstitusjon 

Sektoren består av Ellas Minne, Furumoen sykehjem, Felleskjøkken Furumoen, Ankenes 
Bo- og servicesenter (ABS) og Oscarsborg Bo- og servicesenter (OBS). De to sistnevnte 
drives delvis som institusjon og delvis som bofellesskap.  

Narvik kommunes målekort - Sektor omsorgsinstitusjon 

 

 

Institusjonene har totalt sett positivt regnskapsmessig resultat. Utfordringen er høyt 
sykefravær og de konsekvenser dette gir for tjenesteutøvelsen. Det har vært en positiv 
utvikling mellom 2016 og 2017. Håpet er at denne utviklingen fortsetter. Det bør utarbeides 
flere indikatorer på området brukere og tjenester for denne sektoren.  

 

Furumoen sykehjem, ABS og Ellas Minne mangler tilfredsstillende ringeanlegg. Det er også 
en utfordring at nett-tilgangen er dårlig slik at arbeidsoppgaver forringes og at grunnlaget for 
bruk av velferdsteknologi dermed er dårlig. I budsjettet er det lagt inn midler for å utbedre 
dette.  

 

Plasser i institusjonsomsorgen 

Under er en oversikt over status på antall og type plasser i 2017.  
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Hver enkelt dagplass benyttes av 2-3 personer. Plassene fordeles mellom personer og 
dager i løpet av uka, avhengig av behov og vedtak. Etter økning i antall dagplasser ved 
Furumoen i desember 2016 er det 52 personer som har dagplass, en til flere ganger i uken. 
Økningen gav god effekt frem til høsten 2017. Antall på venteliste for å få plass på dagsenter 
var 4 personer den 2.10.17.  Antall dagplasser har betydning for å avlaste pårørende, samt 
gi deltakeren en meningsfull hverdag. Andel som har dagplass er 1,69% av andelen over 67 
år. Med det som utgangspunkt viser tabellen under et forsiktig anslag over antall personer 
som kan ha behov for dagplass fremover.   
 

 
 
Med økende andel eldre vil det bli behov for flere institusjonsplasser (lang/kort). Forslag 
som medfører endringer fra en type plass til en annen vil i liten grad løse utfordringene 
kommunen står overfor. Det er et behov for å utvide alle type plasser. Under er det laget en 
beregning av behov for plasser i bofellesskap og langtidsplass fremover. Grunnlaget er 
status på alder og kjønn på de som bodde i bofellesskap og langtidsplass 1.08.16 (Profil) og 
hvordan fordelingen i befolkningen vil bli fremover. Om tildeling av tjeneste fortsetter som nå, 
og utvikling av behovet er tilnærmet likt, vil det være et behov for å øke antall langtidsplasser 
fra 2018 og antall plasser i bofellesskap fra 2019. De som var på venteliste er ikke inkludert i 
grunnlaget.  
 

 
 
02.10.17 var 8 personer som stod på venteliste for bofellesskap. Alle ventet hjemme. 3 
ventet på korttidsplass, og 9 personer hadde fått innvilget plass ved en langtidsplass. 2 av 
disse ønsker å flytte fra en langtidsplass til en annen, mens 1 person har behov for å flytte 
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fra en plass i bofellesskap til en plass i sykehjem.  
 
Narvik kommune har vedtatt egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsplass i 
sykehjem. Det er et mål om at trinnene i omsorgstrappa skal benyttes bedre og mer effektivt. 
Likevel ser det ut til at vi allerede har underskudd på plasser, både på dag- og 
bofellesskapsplasser samt på kort- og langtidsplasser. Dette er en medvirkende årsak til 
økte utgifter med utskrivningsklare liggedøgn ved sykehuset.  
 

Det er relativt mange eldre som bor i enebolig eller i leiligheter uten heis. Muligheter for 
tilpasning av boligen dersom funksjonsnivået reduseres er varierende. Dette er en av 
årsakene til at personer søker om omsorgsbolig eller bolig i bofellesskap. Dersom flere 
bodde i leiligheter med universell utforming kunne de antakelig bodd lenger hjemme. 
Differensierte og attraktive bomiljø med utearealer, tilpasset eldre, kan mulig bidra til at flere 
ønsker å flytte i privat regi mens funksjonsnivået fortsatt er på et godt nivå.  

Mål og tiltak i planperioden for sektor Omsorgsinstitusjon 

 

En forutsetning for å gjennomføre endringer i sektoren er avsatte midler til sykesignalanlegg 
med tilhørende velferdsteknologi, velferdsteknologistilling, investeringer i IKT-utstyr/bedre 
infrastruktur samt bygningsmessige tilpasninger.   

 

I rammen til sektor Institusjon er følgende tiltak valgt: Tilpasning regnskapstall Ankenes Bo- 
og servicesenter 2017 (320-18-B) 1,2 mill reduksjon i 2018 med tilbakeføring fra 2019. 
Anskaffelse sykesignalanlegg i kombinasjon med velferdsteknologi, (investering, ses i 
sammenheng med velferdsteknologistilling, se tiltak hjemmetjenester). Øke kapasitet i de 
øverste trinn i omsorgstrappa med totalt 20 plasser over 4 år (113-18-L) med tilhørende 
økning i personalressurser med 2,7 mill kr fra 2019. Utredning ernæring/kjøkkendrift (113-18-
M) forventet besparelse 250 000 kr pr år. Generell effektivisering 1-2 % nedtrekk ramme alle 
institusjoner (113-18-K) 3 mill kr pr år. Etablere e-læring i enhetene (113-18-J, denne 
finansierer enhetene innenfor dagens ramme). 

 

For utfyllende forklaringer og beskrivelser av konsekvenser for utfordringer og nedtrekk, 
vises det til listen over valgte tiltak. 

 

Sektor Utviklingshemmede 

Sektoren/enheten gir hjemmebaserte tjenester etter vedtak og dagsentertilbud til voksne 
innbyggere med psykisk utviklingshemming. Enheten er geografisk spredt med flere boliger.  
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Narvik kommunes målekort - UH 

 
 
Denne sektoren har bedret resultatet på regnskap mot budsjett mellom 2016 og 2017. 
Imidlertid er det en negativ utvikling i bruk av overtid og sykefravær. Dette er en av sektorene 
som er knyttet til kommunens høye kostnader innenfor hjemmebaserte tjenester. Det må 
utvikles flere måleindikatorer innenfor måleområdet brukere og tjenester. 
 
Det ble startet et nettverkssamarbeid i regi av KS våren 2017; “Tiltak-Tjenesteutvikling” 
(TTU)-nettverket. Fra Narvik kommune deltar foruten denne sektoren også enhet FABU og 
ressurser fra sektor administrasjon.  
Ved sammenlikning med de 4 andre kommunene i nettverket kommer Narvik dårligst ut på 
dagtilbud og aktivisering. Ressursbruken var langt under de øvrige kommunenes 
prioriteringer. Utgifter pr mottaker av er likevel høyt sammenlignet med de øvrige. TTU-
nettverket har en oppfatning av at det henger sammen med både den lave innsatsen på 
dagtilbud/aktivisering, og boligstruktur/organisering av tjenesten. I UH-tjenesten ser man nå 
på hvordan man kan planlegge tjenestene på en annen måte. Dette, samt endringer i 
botilbud og mer ambulant virksomhet kan opprettholde kvaliteten på tjenestene, samt 
redusere kostnadsnivået. I dette arbeidet inngår en vurdering av ulike turnustyper og 
aktivitetsstyrte bemanningsplaner, kompetansekartlegging og kompetanseplan, definering av 
ledelsesstrukturer og roller, samt utvikling av dagaktivitetstilbudet. 

 

Mål og tiltak i planperioden for sektor Utviklingshemmede 

 

 

Rammen til sektor UH inneholder følgende valgte tiltak: Innføring av velferdsteknologiske 
løsninger betyr redusert behov for nattevakt som tilsvarer 2 årsverk eller 1,48 mill kr(335-18-
A), samt reduksjon av nattevakt i en bolig som allerede har slike løsninger (335-18-B) 1,5 
mill kr. En bolig tas ut av drift i dagens form med døgnbemanning, forventet effekt 3,5 
årsverk eller 2,62 mill kr fra 2019(335-18-C). Tilpasning til endrede behov og tjenester uten 
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heldøgns bemanning, forventet effekt 3,5 årsverk eller 2,62 mill kr fra 2019 (335-18-D). 
Gjennomgang av vedtak i hele tjenesten sett opp mot døgnaktivitetsplaner og 
bemanningsplaner (aktivitetsstyrte bemanningsplaner) antatt effekt 2 årsverk eller 1,5 mill kr 
fordelt på enheten (335-18-E).  

 

For utfyllende forklaringer og beskrivelser av forutsetninger for og konsekvenser av nedtrekk 
i sektor UH, vises det til listen over valgte tiltak. 

Sektor Helse og miljø 

Sektoren består i dag av enhet Barn, unge og familie (BUF), enhet Helsetjenester og enhet 

Rus og psykiatri (ROP). Fra 2018 omorganiseres enhetene i denne sektoren. Barnevern og 

ressursteamet blir en enhet. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten organiseres sammen med 

fysio- og ergoterapitjenesten til en enhet og Legetjenester organiseres sammen med REO til 

en ny enhet. Beskrivelsene under har utgangspunkt i dagens organisering. 

 

Enhet barn, unge og familie består av barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste og  

ressursteam. Barneverntjenesten består av to avdelinger. Den ene avdelingen (barnevern) 

jobber med saksbehandling i barnevernsaker og den andre (ressursteamet) arbeider med 

forebyggende hjelpetiltak. Narvik kommune er vertskommune for nærliggende kommuner 

når det gjelder krisesentertilbudet i regionen. Administrative oppgaver er underlagt 

enhetsleder i enheten.  

 

Tre årsverk av 19,80 årsverk i barnevernet er ved ressursteamet. Ansatte arbeider etter 

enkeltvedtak. De iverksetter og følger opp hjelpetiltak etter barnevernloven og helse og 

omsorgstjenesteloven, samt at de også ivaretar og gir tilbud om forebyggende hjelp og 

foreldreveiledning som et lavterskeltilbud. Narvik kommune har inngått skriftlig avtale med 

BUF-etat om å være TIBIR (tidlig intervensjon barn i risiko) kommune. For å ivareta innholdet 

i avtalen må kommunen ha PMTO-terapeuter og det har vi to av i ressursteamet. Fra 

01.01.18 vil Ballangen og Narvik kommune inngå i et vertskommunesamarbeid med Narvik 

som vertskommune. 

 

Enhet Helsetjenester består av legetjenester, fysio- og ergoterapitjenesten, 

hverdagsrehabilitering og lokalt hjelpemiddellager. Ankenes legesenter (kommunalt) og den 

interkommunale legevakten er knyttet til enheten. Legevakttjenesten har vært igjennom store 

endringer siste året gjennom innføring av nødnett og ny forskrift for kvalitet og innhold. 

Vertskommunesamarbeidet om legevakt med Ballangen og Gratangen kommune 

videreføres. 

 

Enhet Rus og Psykiatri består av lavterskeltilbudet Værket Værested, boligtjeneste, 

særskilt botilbud og oppfølgingstjeneste. I tillegg kjøpes det behandlingstilbud fra private for 

to brukere. Enheten finansierer driften av Plattform1 og gir tilskudd til frivillige organisasjoner 

for drift av CafeExit. Værket Værested, Plattform1 og CafeExit er viktige arenaer for 

forebygging og rehabilitering. Forebygging og rehabilitering innenfor rus og psykisk helse er 
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noen av de nasjonale prioriterte områdene. Høst 2017 ansettes kommunepsykolog og denne 

skal arbeide med ROP sin målgruppe i tillegg til aldersgruppen 13-23 år. 

Narvik kommunes målekort - Sektor helsetjenester og miljø 

 

Bruk av overtid har hatt positiv utvikling mellom 2016 og 2017. Det samme har utviklingen i 

sykefraværet. Også for denne sektoren må det utvikles flere måleindikatorer på området 

brukere og tjenester. 

Nøkkeltall 

 

 

Status og utfordringer 

Sektor Helse og miljø inneholder mange fagområder og gir svært ulike tjenester til en rekke 

målgrupper. Ansatte i denne sektoren har en viktig funksjon i tverrfaglig samarbeid. Sektoren 

omfattes av en rekke ulike lover og forskrifter og nye nasjonale føringer. Det omhandler å 

avdekke og forebygge negative faktorer som har betydning for normal utvikling og helse, gi 

tjenester tidlig for å øke/bedre funksjonsnivået der uheldig utvikling allerede er startet eller 

oppstått ved sykdom/skade eller bidra til at personen som trenger hjelp overflyttes til et annet 

miljø. I de nasjonale føringene er det også et stort fokus på brukermedvirkning og at 

tjenestene skal ta utgangspunkt i det brukerne selv mener er viktig for sin situasjon. Det skal 

også fokuseres mer på å avdekke, forebygge og avverge vold og trusler. Mye av dette krever 

et nært samarbeid mellom ulike faggrupper og sektorer, og det er behov for å avklare ulike 
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roller og funksjoner slik at arbeidet kan bli mest mulig effektivt.  

 

Nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet gir kommunen rom for økning i tiltak gjennom 

tilskuddsbaserte ordninger. En lokal opptrappingsplan er utformet. Forventet opptrapping 

innenfor habilitering og rehabilitering krever at kommunen utarbeider en handlingsplan innen 

2017. Et samarbeid mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord pågår. Tilskuddsordninger er også 

knyttet til dette feltet.  

 

Føringer lokalt og nasjonalt tilsier at forebygging skal utvikles videre. Det pågår en rekke 

prosjekt som har fokus på dette. Blant annet har det pågått fire prosjekt tilknyttet 

helsestasjon og skolehelsetjenesten i 2017. Et prosjekt har vært rettet mot å styrke den 

tverrfaglige skolehelsetjenesten i videregående, et samarbeid mellom fysioterapeuter og 

helsesøster og fra og med 2017 også lege. Et annet prosjekt har hatt fokus på å styrke 

grunnbemanningen i helsestasjonen og skolehelsetjenesten til og med ungdomsskolen, 

prosjektet sees i sammenheng med prosjekt styrking av jordmortjenesten som har pågått i 3 

år. Helsestasjon for ungdom har prosjektmidler fra Fylkesmannen som har gitt prosjektmidler 

også til markering av 25 års jubileumet til HFU tidligere Åpen helsestasjon for ungdom, dette 

er et samarbeidsprosjekt med studentsamskipnaden ved UIT Narvik. Alle prosjektene er 

drevet via tilskudd, som forventes videreført for 2018 og fremover. Helsedirektoratet som har 

bidratt med 3,6 millioner i prosjektmidler krever at man kan vise til en vekst i de kommunalt 

finansierte tjenestene gitt av helsestasjon, skolehelsetjenesten og HFU. 

 

Brukergruppen “voksne” er relativt stabil innenfor rus og psykisk helse. Imidlertid er det flere 

ressurskrevende brukere under 25 år som er kommet til, og der kommunen har kontrakter 

med KOA. Planen er at kontraktene avsluttet ved inngangen til 2019, og at en ny bolig for 

disse brukerne skal etableres og driftes i egen regi. Det forventes at tjenester i regi av 

kommunen vil redusere kostnadene. Plattform 1 og Agenda økte tilbudet fra 1.1.17 med 0,5 

årsverk. Dette er viktige tiltak med hensyn til forebygging og rehabilitering, og er i tråd med 

Nasjonal opptrappingsplan 

 

Brukergruppen “voksne” er relativt stabil innenfor rus og psykisk helse. Imidlertid er det flere 

ressurskrevende brukere under 25 år som er kommet til, og der kommunen har kontrakter 

med KOA. Planen er at kontraktene avsluttet ved inngangen til 2019, og at en ny bolig for 

disse brukerne skal etableres og driftes i egen regi. Det forventes at tjenester i regi av 

kommunen vil redusere kostnadene. Plattform 1 og Agenda økte tilbudet fra 1.1.17 med 0,5 

årsverk. Dette er viktige tiltak med hensyn til forebygging og rehabilitering, og er i tråd med 

Nasjonal opptrappingsplan 

Satsingsområder 

Sektoren har ansatte med høy kompetanse og benytter seg løpende av midler gjennom 

Kompetanseløftet 2020 og andre eksterne finansieringsordninger for å legge til rette for 

videre- og etterutdanning. I enhet RoP har man prioritert å gi alle relevante faggrupper 

mulighet til videreutdanning i psykisk helsearbeid. I de andre enhetene er det 

videreutdanning innen fysioterapi, habilitering, barnevern og forebyggende helsearbeid som 
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dominerer.  

 

I forbindelse med bygging av nytt lokalsykehus på Furumoen har kommunen plan om å 

bygge Helsehus i umiddelbar nærhet til sykehuset og sykehjemmet. Innholdet i helsehuset er 

ikke avklart men det må fylles av tjenester som har særlig nytte av nærhet til UNN Narvik.  

Det er blant annet kommunale legekontoret ved Ankenes, legevakten og REO. Det gir 

utnyttelse av lokalene hele døgnet, samt ved god planlegging bedre benyttelse av 

personalet. I de samme lokalene er det også mulig å utvikle et eget laboratorium for selv å 

analysere de vanligste prøvene. Dette vil kunne benyttes av både legevakt, REO og 

sykehjemmene i byen, gi raskere svar på prøvene, tidligere iverksetting av behandling og 

mulig redusere sykehusinnleggelser. Det er viktig at planlegging knyttet til et nytt Helsehus 

kommer i gang høst 2017. 

 

Barneverntjenesten har mottatt øremerkede midler på ca 2,8 millioner fra Fylkesmannen i 

Nordland for økt satsing i barneverntjenesten (saksbehandling og forebyggende stillinger). 

Midlene dekker lønn for 4 årsverk. Fylkesmannen i Nordland  følger nøye med at kommunen 

ikke reduserer antall årsverk i barneverntjenesten. Kommunen rapporterer årlig til 

Fylkesmannen på antall årsverk ved barneverntjenesten (både saksbehandler og 

forebyggende stillinger). Det er klare nasjonale føringer på økt satsing på den kommunale 

barneverntjenesten. Flere oppgaver fra BUF-etat skal overføres til kommunene jf. Kvalitet og 

strukturreform i barnevernet - lovproposisjon våren 2017 - Utrede oppgave- og 

ansvarsfordeling mellom kommune og stat. 

 

Fra 1. januar 2017 skulle pasienter innen rus- og psykiatri ha et tilbud om et øyeblikkelig 

hjelp døgntilbud. Kommunen fikk overført ca 300 000 kr for etablering av tilbudet som del av 

vekst i frie inntekter. Tjenesten ble utfordret til å beskrive et mulig tilbud uten styrking av 

budsjett. Et forslag ble utformet og testet ut våren 2017. På bakgrunn av de erfaringer en fikk 

i 2017 ser en muligheter for å innføre dette innenfor eksisterende rammer. Det foreligger noe 

usikkerhet knyttet til om tilbudet vil dekke alle kriterier i forskriften. 

 

Mål og tiltak i planperioden for sektor Helsetjenester og miljø 

 
 
I kommende planperiode foreslås det å styrke barnevernet med 1,2 mill kr til utgiftsdekning 
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for barn under omsorg (366-18-A). Det er behov for å styrke RoP som følge av økning i 

ressurskrevende brukere men omorganisering av boliger fra 2019 vil moderere kostnaden 

ved denne utfordring en del (394-18-A og 394-18-C). Innføring av Kommunale Akutt 

Døgnplasser (KAD) for målgruppen rus og psykiatri medfører en ekstrautgift på 50 000 kr 

årlig (394-18-B). Tilpasning av lavterskeltilbud psykiatri samt effektivisering av Ankenes 

legesenter antas å bremse sektorens kostnadsutvikling noe (380-18-A, 394-18-D og 120-18-

F). 

 

Rådmannen ser muligheter til både kvalitetsheving og kostnadskontroll v.h.a. 

velferdsteknologi og foreslår derfor å omdisponere en eksisterende stilling fra driftsoppgaver 

IKT til prosjektstilling velferdsteknologi.  

 

I samsvar med regjeringens føringer trappes habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet opp. 

Opptrappingen (i form av prosjektstillinger) finansieres av tilskudd fra Fylkesmannen (388-

18-A). Tilsvarende for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, finansiert av Helsedirektoratet 

(388-18-B). 

 

For utfyllende forklaringer og beskrivelser av konsekvenser for utfordringer og nedtrekk, 

vises det til listen over valgte tiltak. 

 

Sektor Sosial og flyktning 

Innledning og mål 

Sosialtjenesten har som hovedoppgave å sørge for at alle søkere av sosiale tjenester får 

riktig oppfølging, tilbud og individuelle tilbud om arbeids- eller aktiviserende tiltak. Sosiale 

tjenester er sammensatt, men målet er å bidra til selvforsørgelse og en aktiv og meningsfylt 

tilværelse. Enheten har tiltaket “arbeid først” som videreføres i 2018 Tiltaket danner grunnlag 

for aktiv og meningsfull tilværelse for enkeltindividet. Det er etablert samhandling med 

kommunale enheter, frivillige lag/foreninger og øvrig næringsliv. 

 
Flyktningetjenesten skal tilrettelegge introduksjonsprogram i tråd med lovens intensjoner 

og bestemmelser for nyankomne innvandrere med behov for grunnleggende kvalifisering. 

Dette omfatter: 

● Sørge for at hver deltager har en kontaktperson (programrådgiver) i kommunen. 

● Kartlegge kompetanse, samt sørge for at evt. dokumentasjon av medbrakt utdanning 

oversettes og sendes til godkjenning hos rette instanser. 

Flyktningtjenesten ble fra 1. september en del av Integreringsenheten sammen med 

Voksenopplæringen. 
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Narvik kommunes målekort - Sektor sosial og flyktning 

 

Målekortet viser en negativ utvikling i sektoren innen sykefravær, overtidstimer og økonomi. 
Det må utvikles flere måleindikatorer innenfor måleområdet brukere og tjenester. 

Nøkkeltall 

 

Status og utfordringer 

Aktivitetsplikten ved tildeling av økonomisk sosialhjelp trådte i kraft juli 2016. Dette 

innebærer at det skal stilles vilkår om deltakelse i aktivitet for mottakere av sosiale stønader, 

med mindre tungtveiende grunner taler mot. I NAV er dette løst ved at det i mai 2016 ble det 

ansatt prosjektleder i “Arbeid Først”. Stillingen ble finansiert av skjønnsmidlet fra fylkesmann 

frem til våren 2017, men er nå en viktig del av arbeidet med å fange opp kandidater som 

trenger hjelp til komme over i arbeid/aktivitet. Tiltaket er etablert i lokaler i sentrumsgården, 

og det er etablert samarbeidet mellom flere kommunale enheter og bedrifter som melder inn 

ulike arbeidsoppdrag. NAV Narvik matcher de ulike arbeidsoppdragene med kandidatene fra 

brukerporteføljen. Tilstrømmingen av nye kandidater har vært økende gjennom hele 2016 og 

2017, og tiltaket vurderes som en meget viktig innsats i å få unge mottakere over fra 

sosialhjelp til annen aktivitet. Pr utgangen av oktober 2017 er ca 10 personer i aktivitet under 

«Arbeid først». I løpet av de siste 14 måneder har 117 personer vært henvist til “basen”. 

Mange av disse er kommet ut i praksis, andre begynt i skole/arbeid, og noen er falt fra. Det 

er i tillegg et mål for enheten å avklare våre brukere til riktig ytelse, herunder også AAP 

(arbeidsavklaringspenger) og varige trygdeordninger for langtidsmottakere av økonomisk 

sosialhjelp. Det overordnede målet er uansett at i Narvik kommune skal ingen som er i stand 

til å bidra i arbeid/aktivitet få anledning til å gå på passive stønader over tid. 
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Bekjempelse av barnefattigdom er, og vil bli, et satsningsområde også i 2018. Enheten vil 

gjennom tildelte midler fra AVDIR/Fylkesmannen prioritere å få vedtatt/iverksatt 

handlingsplanen mot barnefattigdom med kompenserende og langsiktige tiltak. En 

elektronisk webportal for bekjentgjøring og koordinering av tilbud for målgruppen skal 

etableres, og samarbeid med frivillighetssentralen opp mot tiltak og utstyrspool skal 

reetableres. 

 Satsingsområder 

Utviklingsarbeid 2018- Aktiviserende tiltak for mottakere av sosialhjelp 

Også i 2018 videreføres arbeidet med strategier og tiltak for reduksjon i utbetaling av 

sosialhjelp. Nav Narvik har arbeidet målrettet opp mot tiltak som også gir tilstrekkelig kvalitet 

i tjenestetilbudet og god internkontroll. Effekter av tiltakene er innarbeidet i økonomiplan i 

tråd med vedtak. På en rekke konkrete tiltak ser vi innsparingseffekter på den ordinære 

økonomiske sosialhjelpen (bl.a. tannbehandling, hjemmeboendetillegg til unge, midlertidig 

boliger m.v.). Dette er områder som gjennom 2017 har vist seg utfordrende, det settes derfor 

inn ekstra innsats i 2018 for å redusere utbetalingene på dette området.   

 

Det er øremerket en stillingsressurs til spesiell oppfølging av denne gruppen som inngår i 

Kvalifiseringsprogrammet, noe som har vist god effekt. Deltakerantallet bør komme opp på 

et nivå på 30-40 men det betinger tett oppfølging for deltakere og ennå flere tilpassede 

utprøvningsplasser i kommunal og privat regi. NAV ønsker innen gjeldende ramme å 

omdisponere midler til ansettelse av ytterligere en veileder. 

 

Gjennom vedtak i partnerskapsmøtet mellom Nav Nordland og kommunene i Ofoten er man 

enige om interkommunalt samarbeid knyttet til gjeldsrådgivning. I løpet av 2016 var 

ventelistene på rundt 100 personer og 2,5 års ventetid for tyngre gjeldsrådgivning avviklet. 

Det er nå en ventetid på tjenesten som er innen vedtatt tidsnorm, dvs. 8 uker. 

 

Det er et mål for enheten og til enhver tid ha full utnyttelse av statlige tiltaksplasser og å tilby 

kvalifisering/kurs til deltakere i målgruppen unge, langtidsledige og fremmedspråklige. 

 

Enheten har gjennomført et boligprosjekt som avsluttes i 2017. I forlengelse av dette 

planlegges det et forprosjekt som har som mål å etablere boligskole som skal være en 

opplæringsarena for å bo-mestring, slik at deltakere gjøres i stand til å håndtere egen bolig. 

Målgruppen for boligskolen vil være ny-bosatte flyktninger, ettervern/overgang fra institusjon, 

hybelboere og brukere av rus-og psykiatritjenesten. Gjennom boligskolen vil man øke 

bokompetansen hos målgruppen, fremme integrering og at flere kan leie/eie bolig. Enheten 

forventer at et slikt tiltak vil føre til reduksjon av utgifter til livsopphold gjennom reduserte 

utbetalinger forbundet med boutgifter. 

 

Enheten jobber med kontinuerlig forbedring og har som mål å bli litt bedre hver dag. 

Metodikk knyttet til kontinuerlig forbedring ligger til grunn i den daglige arbeidsmetodikk, og 

videreføres også i 2018.  
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Bosetting og integrering av flyktninger  

Bystyret vedtok bosettingstallet for 2017 til 40 nybosatte i tillegg til familiegjenforening. Dette 

bosettingstallet ønsket bystyre å videreføre i 2018 og videre en økning til 100 i løpet av 

økonomiplanperioden. Bystyre vedtok samtidig å slå sammen Nav flyktning og NVO til en 

integreringsenhet (Integreringsenheten). Det for å målrette integreringsarbeidet for den 

enkelte flyktning/innvandrer i større grad mot arbeid eller utdanning tilpasset arbeids- og 

utdanningstilbudet i kommunen. 

 

Narvik kommune er deltaker som pilotkommune i Tilflytterprosjektet, initiert av 

Fylkesmannen. En av tiltakene i prosjektet er å kartlegge behovet for kompetanse og 

arbeidskraft til næringslivet i Ofoten regionen. Integreringsenheten vil da ha et bedre 

grunnlag for å inngå partnerskapsavtaler med bedrifter for språk- og arbeidspraksisplasser. 

Det vil gi oss grunnlag for  arbeids/utdannings rette introduksjonsprogram mot de behov 

næringslivet har for fremtidig kompetanse og arbeidskraft. Realiteten er at jo flere bedrifter 

og frivillige organisasjoner som deltar i dette arbeidet, jo større sjanser er det at 

integreringsarbeidet lykkes i kommunen. Dermed vil færre måtte søke hjelp til livets opphold 

hos NAV sosial  etter endt introduksjonsprogram. 

 

Måleparametrene er derfor enkle: Hvor mange er i jobb eller utdanning etter endt 

introprogram? Hvor mange består samfunnskunnskapsprøven? Hvor mange består 

norskprøven? Suksesskriterier er å gi den nybosatte et introduksjonsprogram som bygger på 

den kompetansen den enkelte har og det mulighetsrommet det gir til arbeid og utdanning. 

Det betinger god kartlegging og oppfølging i løpet av introduksjonsprogrammet som er 

individuelt tilpasset.  

 

Nav arbeids- og velferdsdirektoratet har i rundskriv Q27/2015 beskrevet arbeidsfordeling og 

intensjonene i integreringsarbeidet. Det gir retningslinjer for samarbeid mellom Nav stat, Nav 

flyktning og Voksenopplæringen. Det er laget en avtale lokalt på bakgrunn av rundskrivet. 

Denne avtalen krever samarbeidsfora og struktur på samarbeidet som må på plass for å 

lykkes i integreringsarbeidet. 

 

Det er videre ønskelig med en samlokalisering av tjenestene i Integreringsenheten for å få 

utnyttet ressursene og samhandlingen. Det gjelder internt samarbeid i å tilrettelegge tilpasset 

individuelt introduksjonsprogram og tydeliggjøre samarbeidet med eksterne 

samarbeidspartnere. 

 

IMDIs årlige anmodning om bosettinger er ikke avklart pt. Årsaken er usikkerhet rundt neste 

års ankomsttall til Norge. Det er heller ikke avklart i forbindelse med statsbudsjettet et 

endelig antall flyktninger Norge skal forplikte seg og ta imot i 2018. Flere undersøkelser viser 

at vi vil ha stort behov for arbeidskraft i Nord Norge. Fram mot 2030 er det behov for 25000 

nye arbeidstakere for å få samfunnsmaskineriet til å gå rundt. Dagens kartlegging av arbeid 

og kompetansebehov underbygger dette. Tar vi disse signalene på alvor må Narvik 
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kommune også ha fokus på arbeidsinnvandrere sine behov for språkopplæring, 

samfunnskunnskap og integrering. Integreringsenheten vil være en naturlig del av det 

tilbudet arbeidsinnvandrere møter i Narvik.  

 

Språk- og arbeidspraksisplasser er viktige for integreringsarbeidet. Det skal derfor utredes 

om integreringsenheten sammen med felleskjøkkenet kan drive kantinen i rådhuset. Dette 

må være avklart til årsskiftet. Integreringsenheten er positiv og ser gjennom dette et 

utstillingsvindu og arena for integreringstiltak av enhetens programdeltakere. Målsetningen 

med integreringsarbeidet må være at Narvik kommune blir “dritgod” på å rekruttere 

internasjonal arbeidskraft som finner seg til rette og blir boende i et flerkulturelt Narvik.  

Mål og tiltak i planperioden for sektor Sosial og flyktning  

 

 

Det er Ingen endringer i rammen utover tidligere økonomiplanvedtak men det er nødvendig 

med fokus på tiltak som kan dempe veksten i utbetalinger av økonomisk stønad. Dette kan 

f.eks. være samarbeid med boligstiftelsen, boligskole, bostøtte, nivå tannlegebehandling, 

strammere skjønnsutøvelse i utmåling av ytelser, bedre tiltaksarbeid m.v. Det er også viktig 

at integreringsarbeidet, språkopplæring og arbeidspraksis, gir gode resultat. 

Sektor Areal og samfunnsutvikling 

Innledning og mål 

Sektoren har ansvar for byggesak, oppmåling, eiendomsskatt, kommunens 
grunneiendommer, miljø, forurensning, folkehelse, kart og plan. Sektoren er en viktig 
bidragsyter i kommunens rolle som samfunnsaktør. Sektoren bidrar også i større 
prosjektarbeid og analysearbeid. Sektoren har flere tjenester som er gebyrbelagt.  
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Narvik kommunes målekort - Areal og samfunnsutvikling 

 

 

Kommunebarometeret vurderer saksbehandlingstid i sin oversikt og skriver om Narvik: 
“Kommunen er blant de beste i landet hva gjelder å overholde byggesaksfristene. Prosessen 
for søknader med 3 ukers behandlingsfrist er middels. Byggesaker med 12 ukers frist 
behandles i normalt tempo målt mot andre kommuner.” 

 

Status og utfordinger 

Utarbeidelse og rullering av planverket har vært et av Narvik kommunes viktigste mål de 3 
siste årene. Målet i bystyrets planstrategi om antall planer som skulle fornyes/utarbeides var 
ambisiøst og er med få unntak gjennomført. Kommuneplanens arealdel  ble vedtatt i februar 
2017, og etter dette jobbes det og varslet om private reguleringsforslag.  

 

Digitalisering av arkiver, verktøy og arbeidsprosesser er viktige for mer effektiv 
saksbehandling og bedre service til innbyggere og næringsliv. Det er innført døgnåpen 
bestilling av timeavtale fra høsten 2016 og dette vil tas mer i bruk utover i 2017. I 2018 vil 
dette tilbudet utvides med at man også kan bestille telefonveiledning/møte  med 
saksbehandlere. Digitalisering av gårds- og bruksnummerarkivet har pågått i 2017 og i 2018 
vil planarkivet digitaliseres.  

 

Sektorens ansatte har stort arbeidspress og mye oppmerksomhet. Til tross for dette er dette 
den sektoren som i flere år har hatt lavest sykefravær i Narvik kommune.  

 

Mål og tiltak i planperioden for sektor Areal og samfunnsutvikling  

 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 2017-
20 

Meldte utfordringer  0 4 200 2 700 0 5 900 

Meldte nedtrekk  0 0 0 0 00 

Netto meldt  0 4 200 2 700 0 5 900 

Rådmannens grunnlag 

Valgte utfordringer  0 4 200 2 700 0 5 900 

Valgte nedtrekk  0 0 0 0 0 
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Netto, valgte  0 4  200 2 700 0 5 900 

Bevilget ramme 8 260 7 203 11 403 8 703 7 203 8 260 

 

Sektoren har ansvar for eiendomsskattebehandlingen i Narvik kommune. Narvik kommunes 
økonomi er svært avhengig av inntektene fra eiendomsskatt, og denne inntekten benyttes 
direkte i driften av kommunens tjenester, og til renter og avdrag. Eiendomsskatten fastsettes 
etter takst av eiendommene og denne taksten fastsettes 1 gang hvert 10. år. Det betyr at 
inntekten fra eiendomsskatt ikke øker med pris- og lønnsvekst hvert år og medfører at 
prisvekst fortløpende vil måtte dekkes av andre inntekter. Det er med bakgrunn i 
kommunesammenslåingen vurdert å utsette retaksering slik at den finner sted i 2019 og 
2021, med virkning fra 2022. I 2020 vil det utføres en kontorjustering av eiendomsskatten.  

 

 

Sektor Veg og park 

Innledning og mål 

● Forvaltning/drift/vedlikehold av kommunale veier og trafikkarealer 
● Forvaltning/drift/vedlikehold av offentlige parker, lekeplasser, minnesmerker 
● 20 årsverk – 20 ansatte 
● Stor andel kjøp av tjenester med anbud 
 
Drift- og vedlikehold av offentlige, kommunale veier er lovpålagt for kommunen, jfr. 

Veglovens bestemmelser. 

Narvik kommunes målekort - Veg og park 

 
 
Måleindikator Ø3.1 gir ikke et korrekt bilde av resultat for Vei og park. Drift av vegnettet er 

basert på ordinær arbeidstid og vaktordninger vinterstid med utkalling av mannskaper på 

ettermiddag, kveld, natt og helg, og da med bruk av overtid. Dette er den totalt sett 

økonomisk gunstigste modell. Ved normalvinter ligger da resultat-tallet på 10% av ordinær 

lønn men fortsatt meget væravhengig. Måleindikator BT1.10.1 Veier med dårlig tilstand er 

45% av veinettet  i 2016. 
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Nøkkeltall 

1000 sluker, 500 stikkrenner, 14 bruer, 27 km rekkverk, 24 km kantstein, 25 km fortau, 210 

km vegskråning, 9 km forstøtningsmur, 140 fartshumper, 45000m2 parkeringsplasser, 1500 

skilt, 35 stk offentlig parkanlegg, 14 offentlig lekeplasser, 30 minnesmerker. 

Status og utfordringer 

Noen viktige tall i forhold til utvikling kommunale veger i Narvik 2016:   

(Kilde: Sweco Rosy 2016) 

 
● Etterslepet på vedlikehold er på 60,9 millioner.  

● Andelen veier med dårlig tilstand er redusert fra 50% til 43% i 2016, samt at andelen 

gode veier er økt fra 38% til 46%. Dette som en konsekvens av iverksetting vedtatt 

investeringsstrategi og vedtatt opptrapping vedlikehold. 

● Uten denne vedtatte opptrappingen ville andelen lavstandardveier være hurtig 

akselererende og ville i 2026 omfatte 83% av vegnettet med 2016 driftsramme og ingen 

vedlikehold/investeringer. 

● Nødvendige sikkerhetstiltak for akuttutbedring på kun asfalt p.g.a. manglende 

vedlikehold akselererer årlig fortsatt hurtig. 

 

 

 

Kilde: Sweco Rosy (2016) 

 

Satsingsområder 

Bevilgning til vegnett er styrket gjennom vedtatt investering for perioden 2017 – 2020 med 

totalt kr 32 mill. for oppstart innhenting etterslep på eksisterende veinett (8 + 8 + 8 +8) 
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Arbeidene pågår for fullt i henhold til denne planen.  

Det er meget viktig at en slik investering for innhenting av etterslep følges opp med 

tilsvarende tilstrekkelig bevilgning i driftsrammen til vedlikehold, slik at ikke forfallet starter 

opp på nytt på investert vegkapital. 

Sektoren er vedtatt styrket i økonomiplan 2017-2020 med vedlikeholdsmidler som følger opp 

slik investering, slik at forfall ikke starter opp. Det  bør være en ytterligere styrking  for 

vedlikehold/investering i 2021 for å oppnå målsettingen med strategien. Fullfører man den 

påbegynte modellen vil måloppnåelsen være som følger i 2021: 

 

Et godt funksjonelt nivå med følgende målbare mål: 

● Alle samleveger skal være i tilstandsklasse «gode» (grønn) 

● Ingen veger skal være i tilstandsklassene «rød» (svært dårlig) 

● Forfallet på vegnettet øker ikke 

 

Sektoren vil i de neste årene få tilført nye oppgaver og vegnett som vil kreve en større 

økonomisk driftsramme for å kunne ivareta disse. Her nevnes overtakelse av nye offentlige 

veier og grøntanlegg i forbindelse med utviklingen av Trekanten, Frydenlundforbindelsen 

med tunnel, boligfeltene som bygges i Narvikfjellet, samt tunnel og ny veg til nytt sykehus 

Furumoen. 

Sektoren vil også etter all sannsynlighet få økte driftskostnader ifm støv og støvdemping i 

Narvik sentrum i.f.m. pågående prosjekt. 

 

Mål og tiltak i planperioden for sektor Veg og park  

 

 

I Økonomiplanen 2017-2020 øker sektorens vedlikeholdsbudsjett i 2018 øker med 0,5 mill. kr 

1 mill kr i 2019 og 0,5 mill kr i 2020. I tillegg legges inn 300 000 kr årlig til drift etter  

overtakelse av Malmporten trinn 1 og 2 (460-18-A og 460-18-B).  

Kommunalt vegnett ble i investeringsbudsjett for planperioden 2017-2020 tilgodesett med 32 

mill. kr fordelt likt på 2017, 2018, 2019 og 2020. 
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Sektor Eiendom 

Innledning og mål 

Byggforvaltning 

Enheten utfører driftsoppfølging, brukertjenester, vedlikehold, oppgraderinger, nybygg og 

forvaltning på alle kommunale formålsbygg. Dette omfatter også oppfølging av leieforhold 

opp mot eksterne leietakere og utleiere.  

 

Enhetens fagområder er: 

● Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg og andre kommunale 

eiendommer. 

● Utvikling og tilpasning av bygg og tjenesteproduksjon. 

 

Renhold 

Enheten utfører renhold i alle kommunale bygg foruten institusjonene og UH-tjenesten. I 

tillegg utføres renhold for Narvik VAR KF, Narvik Havn KF, Kirkevergen og Ofoten Brann 

IKS. 

  

Narvik kommunes målekort - Eiendom 

 

 

Mål for Sektor Eiendom 

Narvik kommune har mål om å reduseres antall kvadratmeter og avsette midler til 
verdibevarende vedlikehold og godt inneklima for sine brukere. 

 

Narvik kommune har mål om å reduseres antall kvm og avsette midler til verdibevarende 

vedlikehold og godt inneklima for sine brukere. Det planmessige vedlikeholdet av byggene 

har over lang tid vært forsømt og det er fra 2016 tatt grep for å bedre dette. FDV (forvaltning, 

drift og vedlikehold) -systemet FamacWeb er implementert. Alle formålsbygg er lagt inn i 

systemet med tilgjengelig informasjon. Dette omfatter blant annet aktiviteter for oppfølging av 

driftsrutiner, IK - systemer, kontrakter og porteføljestyring. Med Narvik kommunes mer enn 

100 000 kvm er dette et omfattende arbeid som krever videreføring og vil måtte fortsette inn i 

2018. 
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Status og utfordringer 

Narvik kommune har gjennomført et minimum av investeringer siden 2008, men fra 2016 og 

de neste årene har bystyret vedtatt et ambisiøst investeringsprogram. Dette krever god 

planlegging og styring. Narvik kommune vil legge til grunn anbefalingene gitt i rapport om 

“Kommunale investeringsprosjekter - Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag”  

Concept 45 fra NTNU m.fl som sier hvordan en skaffer seg beslutningsunderlag for 

investeringer i offentlig sektor. 

 

Behovene for rehabilitering og nybygg er større enn den økonomiske evnen og muligheten 

Narvik kommune har. Det må derfor gjennomføres strenge prioriteringer av hva som må 

gjøres og hva som kan vente, eller få en alternativ løsning eller kompenserende tiltak. Det er 

vedtatt egen investeringsstrategi for eiendomssektoren og investeringsbudsjettet beskrives i 

eget kapittel.  

 

Energikostnadene for bygg i Narvik er litt høyere enn hva som er normalt i Kommune-Norge 

hvor snittet er 100 kr per kvadratmeter. Dette henger bl.a. sammen med mange gamle og 

dårlig vedlikeholdte bygg. I tillegg til gjennomføring av  investeringsplanen vedtok bystyret i 

2013 å gjennomføre et større prosjekt innen energieffektivisering i tråd med mål i Klima- og 

energiplanen. Energisparekontrakten (EPC) som er inngått med GK - Inneklima vil avsluttes 

med søknad om stønad til Enova i 4. kvartal 2017. Dette er innarbeidet i 

investeringsbudsjettet. P.g.a. av den vanskelig økonomiske situasjonen i denne 

økonomiplanperioden er avdrag på lån knyttet til EPC forlenget til 40 år. Denne 

nedbetalingstiden bør reduseres så snart det er mulig.  

 

Renhold drives på et forsvarlig nivå men det stilles krav til brukerne av bygningene m.h.t. 

bruken for å løse tjenester og oppgaver sammen. 

Renhold reguleres i henhold til lov og forskrifter om helsetjenesten i skoler og barnehager og 

kommunehelsetjenesteloven - miljørettet helsevern. 

Etter budsjettvedtak startet i 2016 en prosess med konkurranseutsetting av renhold (2-3 

bygg). Det er per idag ingen konklusjoner på at dette gir en rimeligere tjeneste gitt samme 

kvalitetskrav men en kan heller ikke avvise/konkludere uten nøyere vurdering. Dette kan 

først konkluderes på når man har sammenlignet tilbud med egendrift. 

Det er konkludert med at man som første steg i denne prosessen innfører det nettbaserte 

forvaltning-/drift-/vedlikeholdssystemet Famacweb. Dette gjøres i nært samarbeid med 

tilsvarende innføring på enhet Byggforvaltning. Systemet omhandler også en innføring av  

Norsk Standard Insta 800 (renholdsstandard), Standarden beskriver et system for å fastsette 

og bedømme rengjøringskvalitet. Alle større anbud i dag utlyses basert på NS Insta 800. 

Pilotprosjekt er innført på 5 bygg og vil innføres på alle bygg parallelt med at elektroniske 

renholdstegninger etableres. Dette blir grunnlaget i et forsøk med konkurranseutsetting. 
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Satsingsområdet 

● Arbeidet med digital FDV - styring gjennom FamacWeb videreføres. 

● Arbeidet med kvalitetssikring av daglig drift i henhold til lov- og forskriftskrav og 

interne retningslinjer videreføres. 

● Planmessig vedlikehold ut fra kartlegging og analyser. 

● Behovene for rehabilitering og nybygg er større enn den økonomiske evnen og 

muligheten Narvik kommune har. Det må derfor gjennomføres strenge prioriteringer 

av hva som må gjøres og hva som må avventes, jf. vedtatt investeringsstrategi. 

● Konkurranseutsetting av renhold - to/tre bygg. 

● Innovasjonstiltak - innføring av Norsk Standard INSTA 800/anskaffelse av IPAD`er til 

enhet renhold. 

●  

Mål og tiltak i planperioden for sektor Eiendom  

 

Den største strategiske utfordringen for eiendomssektoren er å tilpasse kommunens 

bygningsmasse/areal til de behov tjenesteproduksjonen vil ha behov for på lang sikt. 

Arbeidet med dette fortsetter i kommende planperiode. Opptrappingsplanen for drift og 

vedlikehold som ble vedtatt for 2017-2020 er inkludert i bevilget ramme med 0,5 mill kr for 

2018 med opptrapping til 1,5 mill. kr i 2019 og 2 mill. kr i 2020 og 2021. Pågående drifts- og 

investeringsprosjekt gjør det nødvendig med økning i prosjektstillinger i 2018 og 2019. 

 

Målområde - Samfunn 

Status og utfordringer 

Fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel er alle viktige for at Narvik skal være en 
fremtidsrettet og handlekraftig kommune 

 
● Befolkningsstruktur 
● Økonomi 
● Folkehelse 
● Tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser 
● Miljø 
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Befolkningsstruktur/demografi 
Gjennom analyser av demografisk utvikling og endring i levekår får vi kunnskap som kan 
underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsgrunnlaget er en forutsetning for alle 
prioriteringer og lovpålagte oppgaver i kommunen. 
 
Den demografiske sammensetningen fordelt på alder, kjønn, fruktbarhet, dødelighet, 
utdanning, inntektsfordeling og helse er alle relevante for velferdsutviklingen til kommunen. 
 

 
 
Antall innbyggere er redusert fra 18 756 1.K til 18 723 2.K. Fødselstallene er lave, og den 
aldrende befolkningen er høy.  Den unge arbeidsstyrken i aldersgruppen 26-35 år utgjør 
99% mot den eldre aldersgruppen på 56-65. Dette er veldig positivt for inneværende år, men 
med en stadig vekst i antall eldre innbyggere og færre innbyggere i aldersgruppen 20-40 år, 
vil vi ha færre “hender” (arbeidsstyrken blir mindre) per pensjonist. Dette medfører at 
kommunen får et mindre skattegrunnlag med økende pensjonsutbetalinger. 
 

 
 
Årlige befolkningsendringer per 1. jan. 2017. Kilde Kommunal rapport 2017. 
 
Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter. 
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter 
flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen. 
Det vises til statistikken Folkemengde, med flere tall for Narvik kommune. 
 
 
 

http://www.ssb.no/kommunefakta/narvik
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar
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Forventet befolkningsutvikling fram mot 2030. 
Befolkning i 2030 : 19 520 innbyggere 
 

 
Framskrivingen er basert på folkemengde 1. januar 2017. Kilde SSB (MMMM). 
  
Framskrivningen av befolkningsutviklingen frem mot 2030, viser en topp med 100 flere 6-2 
åringer i 2030. Samtidig vil vi få en nedgang i årsklassen 16-19 år med 65 innbyggere. I 
aldersklassen 67-97 år vil det være 700 flere innbyggere. I årsklassen 80-89 år vil vi få 280 
flere innbyggere og 90 år eller eldre vil det være 30 flere innbyggere, dersom framskrivingen 
slår til. Dette er tall som tjenestetilbudet i Narvik kommune bør være oppmerksomme på. 
 
Gjennom budsjett og økonomiplanprosessen vil det måtte vektlegges tiltak som er med å 
sikre at Narvik blir en attraktiv bo - og arbeidskommune slik at det legges til rette for at flere 
ønsker å bosette seg i vår kommune.  
 
 
Folkehelse 
Folkehelseperspektivet skal gjenspeiles i alle kommunens tjenester. Folkehelsearbeidet skal 
bidra til god livskvalitet, helse og forebygge livsstilssykdommer hos befolkningen. God 
folkehelse er den viktigste strategien for en økonomisk bærekraftig  kommuneøkonomi. 
 
Gjennom det igangsatte arbeidet med målinger av støv- og svevestøv vil Narvik i årene 
fremover jobbe aktivt med tiltak for bedre luftkvaliteten. Narvik kommune har vist høye 
målinger for støv- og luftforurensing i 2016 (www.luftkvalitet.info). I oktober måned, samme 
år, var luftkvaliteten i sentrum ved flere anledninger så alvorlig at kommunen gikk ut med 
varsel om ikke å oppholde seg i sentrum. Dette fordi luftforurensning utløser og forverrer 
sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Kortvarig eksponering for 
luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig 
eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom. Nyere forskning gir stadig sterkere 
holdepunkter for at luftforurensning også kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av 
sykdommer som diabetes og lungekreft. 
 
Forebyggende tiltak mot luftforurensning er på mange områder et like stort nasjonalt ansvar 
som et kommunalt, og krever store bevilgninger for i det hele tatt kunne løses. Så lenge E6 
har ferdselsåre gjennom sentrum, kan kommunen forsøke med avbøtende tiltak for å 
redusere svevestøv ved reduksjon av fartsgrense, kosting, salting og tilrettelegging for e-
biler, samt satsing på gang-  og sykkelstier. Forhåpentligvis vil kollektivtilbudet fremstå mer 
attraktivt ved åpningen av Hålogalandsbrua i 2018. 
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Folkehelseprofil   
Narvik kommune har hatt en femårig folkehelseavtale med Nordland fylkeskommune med 
utvalgte fokusområder spesielt rettet mot kommunens helseutfordringer som årlig måles 
gjennom Folkehelseprofil og tall fra kommunelegen.  
● Muskel- skjelett 
● Diabetes 
● Kols 
● Psykiske lidelser 
 
Denne avtalen skal reforhandles for 2018, og Narvik kommune må bestemme seg for om 
tidligere avtale skal videreføres eller nye fokusområder skal inn. 
 
En av kommunens største utfordringer finner vi nettopp innenfor helse og omsorg. Dette 
skyldes en sterk økning i antall eldre, færre yrkesaktive, samt et større behov innenfor 
bistand til livsopphold og omsorgstjenester. Sykehuset i Narvik står sentralt i velferds- og 
helsetilbudet i kommunen og Helse Nord og Statlige myndigheter er en viktig premissgiver 
for hvilket tilbud som blir ved sykehuset.  
 
Utvikling av nye innovative tjenester og bruk av velferdsteknologi, vil få et stadig større 
innpass i årene fremover, noe som etter hvert vil kunne tjene kommunens tjenestetilbud. 
Utvikling av innovative løsninger bør vurderes i samarbeid med Narvik universitet. 
 

I økonomiplanperioden vil bystyret få til behandling nytt helsehus, utvidelser av antall plasser 
for korttid, bofellesskap og institusjonsplasser. Investeringsbeslutninger gir langsiktige 
konsekvenser, både for økonomi og driftsform.  
 

 

Næringsutvikling 
Realisering av næringsutvikling og tilrettelegging for arbeidsplasser er det viktigste 
satsingsmålet for å få økt befolkningsvekst og en økonomisk bærekraftig kommune. Dette 
utfordrer både politikere og kommunen til å legge til rette for gode rammebetingelser for 
næringslivet. 
 
I Narvik kommune finner vi i all hovedsak flest sysselsatte innenfor helse og omsorg, 
undervisning, varehandel og transport. bygg og anleggsvirksomhet. Et variert arbeidsmarked 
og tilrettelegging for mer gründervirksomhet/knoppskyting etterlyses både i landet for øvrig 
og i Narvik kommune. 

 

Næringsutvikling i Narvik kommune er et samspill mellom flere aktører og bystyret i Narvik 
har høsten 2017 vedtatt en framtidig struktur for næringsutvikling, som forventes å gi økt 
samhandling og koordinering mellom aktørene.   

  

Futurum AS er kommunens næringsutviklingsselskap, som skal koordinere dette arbeidet, 
forestå kommunens førstelinjetjeneste og lede en målrettet satsing innenfor vedtatte 
aktivitetsområder. Det er lagt opp til at kommunen i 2018 tar et enda sterkere eiergrep i 
selskapet. Narvik Kommune kjøper tjenester fra Futurum og kjøpet er finansiert over 
næringsfondet.  Narvikgården er Narvik kommune sitt eiendomsselskap og bidrar i 
næringsutviklingsarbeidet, når det gjelder arealer og lokaler. Narvik Havn er en tredje aktør 
innen næringsutvikling og har sitt fokus på havnetjenester og tilhørende logistikk. 
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Narvik Kommunes tjenestekjøp fra Futurum er formalisert i en avtale slik at forventningene til 
selskapet er tydelige både på operasjonelt og strategisk nivå. Innen næringsutvikling er det 
sentralt at alle aktører jobber samordnet. Derfor møtes Narvik kommune og de 3 selskapene 
jevnlig for å sikre en god samhandling og koordinering av arbeidet med næringsutvikling. Det 
gjennomføres faste møter på administrativt nivå og to ganger årlig utvides møtene med 
deltagelse fra politisk nivå samt styreledere fra selskapene. For øvrig legger kommunen til 
rette og er premissgiver via arealplaner og infrastruktur. 

  

Strategisk næringsplan for Ofoten er styringsdokumentet og en revidert utgave foreligger nå 
til politisk behandling i siste halvår 2017.  Denne vil være utgangspunkt for årlige 
tiltaksplaner innenfor næringsplanens satsingsområder.  Forsvarets satsing i regionen må, i 
tillegg til generell samfunnsutvikling og tilførsel av offentlige arbeidsplasser, også bli et 
grunnlag for næringsutvikling innenfor teknologisk industriutvikling, kompetanseutvikling, 
transport og logistikk. Det er en utfordring i denne, og andre utviklingssammenhenger å 
etablere en god interaksjon mellom aktørene og UiT Campus Narvik. 

  

Prosjekter som utvikler Narvik som Nord-Norges logistikksenter blir videreført og Narvik som 
nav for regionens reiselivssatsing blir stadig mer befestet og danner grunnlag for 
næringsutvikling i et nasjonalt perspektiv. Arbeid med sikring og tilførsel av offentlige 
arbeidsplasser videreføres og byregionprogrammet «Vekstkraft i Ofoten» videreføres innen 
vedtatte fokusområder, herunder; marin kartlegging av Ofotfjorden. 

  
Miljø 
 
Regjeringens forventninger til kommunal planlegging vektlegger reduksjon av 
klimagassutslippene, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og 
lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. 
Det henvises til bystyrets vedtak av kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015-2026. 
 
Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg på jobb, og at 
bedriftene får råvarer inn og ferdige produkter ut. Det krever at Nasjonal transportplan (NTP) 
følges opp med bevilgninger. Samtidig som vi skal bygge mye nytt, må CO2-utslippene fra 
transportsektoren reduseres kraftig for å nå klimamålene, blant annet gjennom at et CO2-
fond for næringstrafikken etableres. 

 

 

  

Vedlegg: 

1. Kommunebarometeret, resultater 2017 
2. KOSTRA-analyser alle sektorer 
3. Valgte tiltak- Rådmannens grunnlag 2018-2021 
4. Ikke Valgte tiltak – Rådmannens grunnlag 2018-2021 
5. Innpsill fra ekstene parter til budsjettprossesen- søknad om tilskudd 


