
Rådmannens forslag til budsjett og 

Økonomiplan 2023 - 2026

Budsjett 2023



Agenda for orientering
- Innledning 

v/rådmann Lars Skjønnås
- Virksomhetsstyring 

v/kommunalsjef Rolf M. Lossius
- Oppvekst

v/kommunalsjef Tommy A. Eide
- Omsorg og mestring 

v/kommunalsjef Heidi E. Laksaa
- Helse og velferd 

v/kommunalsjef Ole Tobias Olsen
- Plan, næring, kultur og teknisk drift 

v/assisterende rådmann Lars N. Andersen



Forhold som utfordrer kommunens økonomi

● Renteutvikling
● Høyere kostnader til varer og tjenester
● Nedgang i folketall, barnekullene spesielt
● Økt andel eldre i befolkningen
● Overtid og innleie fra vikarbyrå
● Legemangel
● Stort vedlikeholdsetterslep på bygninger og veier
● Rammevilkår fra sentralt hold 

○ Næringsliv



Grønt skifte - klimagasser

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalente



Sykefravær

Målsettingen er 1%-poeng ned hvert år i økonomiplanperioden.



Hovedtall i budsjett 2023 - 2026



KOSTRA - netto driftsutgifter pr. innbygger



KOSTRA - Innsparingspotensiale 



KPI 



Rentebane
Forventet topp i høsten 
2023.

Hentet fra Norges Banks 

pengepolitisk vurdering 

september 2022.



Investeringer - brutto
2023 2024 2025 2026

Kommunale veier 10.000.000,- 10.000.000,- 6.250.000,- 5.000.000,-

Tunnel Furumoen 13.000.000,-

Bjerkvik svømmehall del 2 5.000.000,-

Helsehus 217.259.000,- 53.772.000,- 15.682.000,-

Kjøpsvik brannstasjon - Garasje 10.625.000,-

Ny barneskole Frydenlund 2.875.000,- 10.000.000,- 40.822.000,- 70.822.000,-

Oppvekstsenter Kjøpsvik 35.836.000,-

Fornying av Chromebooks til oppvekst 3.625.000,-

Kulvert i Narvikfjellet - forskjøvet 31.250.000,-



Hovedtrekk i budsjett 2023 - 2026

● Redusert tjenestenivå i alle sektorer
● Tilpasse tjenester for at flere skal bo hjemme
● Fortsette arbeidet med like tjenester i hele kommunen
● Rendyrking av tjenester
● Forskyvning av investeringsprosjekter



VIRKSOMHETSSTYRING

Virksomhetsstyring



KOSTRA administrasjon - 

-



Prioriteringer og satsningsområder - 2023

● Økt krav til økonomisk kontroll
● Økt støtte til enheter i oppfølging av sykmeldte ansatte
● Gi lederstøtte til enheter som er i omstilling
● Opprydding av arkiv
● Gjennomgang av administrativ organisering
● Support knyttet til digitalisering innen HOS-sektor og oppvekst
● Gjennomføre prosjekter knyttet til digitalisering/informasjonsflyt i 

enheter. HOS-sektor er prioritert.
● Oppfølging av politiske vedtak



OPPVEKST

Oppvekst



KOSTRA - netto driftsutgifter per innbygger



KOSTRA - sektor grunnskole



Status og utfordringer

● Barnehage

● Enhet for spesialpedagogiske tjenester

● Skole



Prioriteringer og satsningsområder
● Barnehageloven

● Kompetanse

● Inkluderende barnehage og skolemiljø

● Veiledning av nyutdannede nytilsatte

● Bedre tverrfaglig innsats-BTI

● Økonomiske tiltak

● Styrket PP-tjeneste/Stortingsmelding 6 - Tett på



OMSORG OG MESTRING

Omsorg og mestring



KOSTRA og andre analyser
● Helse og omsorgsplan
● Kunnskapsgrunnlag
● Felles situasjonsforståelse
● Boligplan
● Økonomiplan



Fordeling av pleie- og omsorgskostnader (2021) 





Høy dekningsgrad



Status og utfordringer
● Høyere dekningsgrad
● Høyere enhetskostnader
● Høyere andel innbyggere som mottar tjenester
● Krevende bemanningssituasjon
● Geografi
● Demografi



Narvik kommune
Figuren viser Narvik 
kommune markert med 
relevante by/bygder med 
antall innbyggere (2022).

- Ballangen er hele 
gamle Ballangen 
kommune.

- Kjøpsvik er alt vest 
for gamle Ballangen 
kommune

- Håkvik inkluderer 
Virak

- Narvik inkluderer 
Strømsnes

- Bjerkvik inkluderer 
alt nord for bruene

- Skjomen inkluderer 
området fra 
Skjombrua og 
sørover

Bjerkvik

Narvik

Beisfjord

Ankenes

Skjomen

Ballangen 
(+Kjeldebotn)

Kjøpsvik

Håkvik

2928 
innbyggere

2316 
innbyggere

309 
innbyggere

829 
innbyggere

1807 
innbyggere

1179 
innbyggere

879 
innbyggere

11130 
innbyggere





Prioriteringer og satsningsområder
Tydelig dreining av tjenester i eldreomsorgen

■ Nedjustering øverste trinnene i trappa
● Færre langtid-, flere korttidsplasser

■ Innsatsteam, hverdagsrehabilitering ++
■ Smart bruk av korttidsplasser, dagplasser og avlastning
■ Evaluering vedtak, velge alternative løsninger
■ Felles natt-tjenester, mer felles sykepleietjeneste
■ Planlegge for fremtidig kapasitet (Arealplan, boligplan)



Prioriteringer og satsningsområder



Prioriteringer og satsningsområder
● Tjenester til utviklingshemmede/utviklingsforstyrrelser/RoP

○ Færre boliger med døgn, mer ambulerende
● Utvikle organisasjonen
● Tiltrekke, beholde og utvikle kompetanse

○ Utvikle treffsikre tiltak



HELSE OG VELFERD

Helse og Velferd



KOSTRA
Sosiale tjenester



KOSTRA
Barnevern



KOSTRA
Kommunehelse



Status og utfordringer
● Fastlegeordningen
● Bosetting av flyktninger
● Dreining av aktivitet i omsorgstrappa
● Barnevern
● Sosiale forhold



Prioriteringer og satsningsområder
● Tydelig dreining av innsats 
● Barnevern- Fortsette dreining av tjenester til lavere trinn av 

tjenester i innsatstrappa jfr barnevernreformen (oppvekstreformen)
● Rekruttere flere leger
● Bosetting og integrering



PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT

Plan, næring, kultur og 
teknisk drift



KOSTRA



KOSTRA

Kommunale veier 



KOSTRA



KOSTRA



Status og utfordringer
Bolyst og blilyst

- Tett samhandling i det kommunale næringsutviklingsapparatet og 
næringsforeningen

- Relevant kulturtilbud i hele kommunen
Næringsvennlig kommune

- Sømløse  tjenester for næringsetableringer
Sikre velfungerende veinett
Sikre adakvate kommunale bygg

- Fremtidsrettet portefølje av formålsbygg
- Rett kvalitet på kommunale bygg

Fokus på det kommunale eierskap



Prioriteringer og satsningsområder
Å være en god vertskommune

- Oppdatert planverk og matrikkel
- Effektiv byggesaksbehandling
- Statens Hus

Tilpasset kulturtilbud i hele kommunen
- Forberede for fremtiden

Bremse forfallet på vegnettet
- Prioriteringer og tilpasninger

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg
- Selektivt vedlikehold

Utnytte inntekstpotensialet - gebyrer mm
Eierskapsmelding og aktivt eierskap



Ofoten Brann IKS og Kirkelig Fellesråd
● Ofoten Brann IKS får økt bevilgning tilsvarende 

deflator. Reelle kostnader øker mer som følge 
av høyere pensjonskostnader.

● Kirkelig Fellesråd får økt bevilling tilsvarende 
deflator.

● Kirkelig Fellesråd har sendt behov for økt 
overføring knyttet til drift og til investeringer. 
Deres forespørsel vil ligge ved saken.



Prosess videre
Drøftingsmøte HTV   1. november
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne   9.november
Eldrerådet   9.november
Ungdomsrådet 15. november
Arbeidsmiljøutvalget   2. desember
Hovedutvalgene 22. november
Formannskap 24. november 
Kommunestyret   8. desember

Delt dokument gruppelederne med spørsmål og svar blir gjort tilgjengelig.
Klimabudsjettet vil følge med saken når den legges til formannskapet.



Oppsummering
● Avklarende spørsmål?

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2023/narvik/c32cb4c
e-b8e7-49dd-8cbc-33f34d9d4f43/bm-2023-økonomiplan_2023-2026/

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2023/narvik/c32cb4ce-b8e7-49dd-8cbc-33f34d9d4f43/bm-2023-%C3%B8konomiplan_2023-2026/
https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2023/narvik/c32cb4ce-b8e7-49dd-8cbc-33f34d9d4f43/bm-2023-%C3%B8konomiplan_2023-2026/

