
Rådmannens forslag til budsjett og 

Økonomiplan 2022 - 2025

Budsjett 2022



Agenda for orienteringen
- 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

● Flere og mer kostbare tjenester enn sammenlignbare kommuner
● Demografisk endringer krever raskere tilpasninger i driften
● Høy gjeldsgrad og fare for stigende renter
● Disposisjonsfond - tømt i forbindelse med årsoppgjør 2020

● For lav budsjettering fra de gamle kommunene på ressurskrevende 
brukere samt årlig økning i egenandel for kommunesektoren

● Færre bosatte flyktninger i 2020 - påvirker drift i 2 - 5 år
● Fastlegeordningen vil kreve flere legehjemler, høyere kostnader



Grønt skifte - utslipp pr. innbygger

Narvik

Rana

Nordland

Kostragruppe 9



Sykefravær

Reduksjon på 3% poeng i forhold til samme tid 2020



KOSTRA - sammenligning



Investeringer- brutto



Eiendomsskatt



Hovedtrekk i budsjett 2022 - 2025

● Redusere omfang av tjenester
● Redusere bemanning i takt med reduserte tjenester
● Gi flere tjenester på et lavere nivå i omsorgstrappa
● Foreløpig investering Frydenlund skole i 2023 pga. driftsøkonomi
● Reduserer noe på ikke-lovpålagte tjenester
● Legge til rette for vekst og bolyst
● Snu negative befolkningsutvikling
● Støtte opp under industrisatsningen og tilhørende prosjekter



VIRKSOMHETSSTYRING

Virksomhetsstyring



KOSTRA administrasjon - Status og utfordringer

- Omstilling som følge av sammenslåing
- Økt støtte og kontroll i hele virksomheten



Prioriteringer og satsningsområder - 2022

- Lederstøtte til enheter som er i omstilling
- Økt oppfølging på krav til økonomisk kontroll
- Økt støtte til enheter i oppfølging av sykmeldte
- Opprydding av arkiv
- Digitalisering



OPPVEKST

Oppvekst



KOSTRA - netto driftsutgifter per innbygger



KOSTRA - sektor grunnskole



KOSTRA - sektor barnehage
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet, da det 
uttrykker bemanningsfaktoren. 



Status og utfordringer

● Barnehage

● Skole

● Enhet for spesialpedagogiske tjenester



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

- Lokale statistikker over alle vedtak og planlagt tid følges nøye
- Flere kostratall og vedtaksoversikter i økonomiplandokumentet



Status og utfordringer
● Høyt aktivitetsnivå, 

-drift over budsjetterte rammer

● Mangel på helsepersonell 

● Høyere andel eldre

Sommerfest Prestgårdstunet 



Prioriteringer og satsningsområder
● Ta ned aktivitetsnivået 

Komme på nivå med andre kommuner,
justert for behovsprofil

-evaluering alle vedtak (alle målgrupper)
Endringer i de to øverste trinnene i 
omsorgstrappa

● Beholde nivå på rehab/korttidsplasser/
Dagaktivitet (alle målgrupper)

● Avvikle prosjekt FACT, med planlagt restart i Oscarsborg bofellesskap
2025



Prioriteringer og satsningsområder
● Nye sykesignalanlegg med mulighet for avansert teknologi i alle 

sykehjem og bofellesskap
● Ta i bruk velferdsteknologi i de hjemmebaserte tjenestene
● Brukeren i sentrum - en aktiv bruker/pårørenderolle
● Tjenestebeskrivelser 
● Tiltrekke, beholde og utvikle kompetanse
● Helse - og omsorgsplan (kapasitet, struktur, normer,

kompetanseprofiler, mm) + boligsosial handlingsplan



HELSE OG VELFERD

Helse og Velferd



KOSTRA



KOSTRA



KOSTRA



Status og utfordringer
Fastlegeordningen
Integrering
Sysselsetting
Utskrivningsklare pasienter



Prioriteringer og satsningsområder
Tildelingspraksis 
Barnevernreformen
Fastlegeordningen
Tverrfaglig innsats
Beregningsutvalgets kartlegging
Vaksinering



PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT

Plan, næring, kultur og 
teknisk drift



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
Bremse forfallet på vegnettet

- Prioriteringer og tilpasninger
Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

- Planlagt vedlikehold
Eierskapsmelding og aktivt eierskap



Ofoten Brann IKS og Kirkelig Fellesråd
● Ofoten Brann IKS får økt bevilgning med bakgrunn i et større bygg 

og driftskostnader knyttet til dette samt økte kostnader til 110 

sentral.

● Kirkelig Fellesråd har fått tilført tilsvarende deflator på 2,5%

● Kirkelig Fellesråd har sendt behov for økt overføring knyttet til drift 

og til investeringer. Deres forespørsel vil ligge ved saken.



Oppsummering
● Reduserer omfang av tjenester
● Merforbruk 2021 trekkes av rammen til enheter for 2022
● Uspesifiserte strukturtiltak lagt til 2023 - 2024 og 2025
● Oppbygging av disposisjonsfond i de samme årene

○ 2023 20 millioner kroner
○ 2024 30 millioner kroner
○ 2025 50 millioner kroner

● Budsjett har ikke parallelt et klimabudsjett. Vil komme når 
kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt og verktøyer er på plass 



Prosess videre
Ungdomsrådet   9. november
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne  11.november
Eldrerådet  11.november
Drøftingsmøte HTV   x. november
Arbeidsmiljøutvalget   x. november
Partssammensatt utvalg   x. november
Hovedutvalgene 23. november
Formannskap 25. november 
Kommunestyret   9. desember

https://pub.framsikt.net/2022/narvik/bm-2022-økonomiplan_2022-2025/#/ 
Delt dokument gruppelederne med spørsmål og svar blir gjort tilgjengelig.

https://pub.framsikt.net/2022/narvik/bm-2022-%C3%B8konomiplan_2022-2025/#/

