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Kommuneplanens samfunnsdel for Narvik kommune 2022 – 2040 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 11-15.

Møtebehandling fra Narvik formannskap 25.08.2022
FORMS - behandling:
komuneplanens samfunnsdel, foreslått av Bror Martin Hanssen, Miljøpartiet de grønne
Bærekraftmål nr 14, livet i havet, skal innarbeides og prioriteres på lik linje med de andre 8 vi
har fokus på.
Oversendelsesforslag fra SV, foreslått av Vegard Johan Lind-Jæger, Sosialistisk venstreparti
SV ber om at følgende forslag følger saken til kommunestyret:
1. Endringsforslag til side 12, overskrift Reiselivet, 3. punkt. SV foreslår å endre ordlyden til:
“Friluftsarealer må gjøres tilgjengelig for flere.” (siste leddsetning strykes).
2. Strykingsforslag s. 30, Hele 1. avsnitt.
3. Tilleggsforslag på side 11, under overskriften "Det må legges til rette for bolyst og blilyst i

hele kommunen": "-Legge til rette for boligbygging også i kommunens mindre tettsteder og i
rurale strøk."
4. Som følge av foregående forslag bør det også føyes til et delmål på side 35: Delmål:
"Narvik kommune legger til rette for boligbygging også på mindre tettsteder og i spredtbygde
strøk": "Strategier: Regulere arealer for boligbygging i hele kommunen"
5. Endringsforslag: på side 35, siste strategi: Endre formuleringen ““100 metersbeltet
differensieres på utvalgte plasser for å åpne opp for spennende nye byrom, boligbebyggelse
og fritidsbebyggelse” til: ““Allerede utbygde områder i 100 metersbeltet kan omdisponeres
for å åpne opp for spennende nye byrom, boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.”
6. Tilleggsforslag på side 44, til delmålet “Narviksammfunnet skal med sine valg og løsninger
(…)” ønskes følgende inn som tillegg under strategier: "Narvik kommune skal i sitt arbeide
ha troverdighet i forhold til egen klima- og miljøpolitikk. Narvik kommune skal prioritere Klima
og miljø i saker der det oppstår konflikter mellom utbygging og miljøhensyn. Narvik
Kommune skal søke å synliggjøre disse prioriteringene utad”.
7. Nytt kapittel:
Bærekraftsmål 14 - Livet i havet
FN sin innledning til bærekraftsmål 14 må innarbeides i sin helhet i planen under
fokusområde 14 Livet i havet:
«Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen,
kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det
mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer
fra havet. Til tross for viktigheten av havet fortsetter menneskene på jorden å ødelegge det,
som medfører at det ikke lenger kan beskytte jorden som det skal.
Vi må bli bedre - Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det
gjøres mye mer for å beskytte havet. Bærekraftig bruk av havene i fremtiden må innebære
stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgiftning, og beskyttelse av sårbare dyr og
korallrev.»
Hovedmål:
Narviksamfunnet skal bidra til å bekjempe forsøpling av kystsonen og fjordområdene, samt
hindre skadelig forurensing av viktige leveområder for planter og dyr på havbunnen.
Kommunen skal sikre bærekraftige gyteområder og leveområder for sårbare arter som den
lokale hummerbestanden.
Delmål: Dette skal vi oppnå
Bevare viktige deler av kystsonen for dagens- og fremtidige generasjoner.
Bevare kystsonen og sikre bærekraftig forvaltning av viktige næringene i kyst- og
fjordområdene.
Planlegge og gjennomføre tiltak for å hindre forurensning av kysten og fjordene.
Bevare og sikre miljøvennlig bruk av kysten og fjordene, de estetiske verdiene og viktige
friluftsområder.
Strategier: Slik skal vi gjøre det
Bevare minst 10 prosent av kystsonen i samsvar med nasjonal rett og folkeretten.
Sikre bærekraftig forvaltning av fiskeri, akvakultur og turistnæring gjennom konkrete
arealavgrensninger av de ulike bruksområdene i arealplanen, evt. konkretisert i
kystsoneplanen.
Sikre fiskere som driver småskala fiske uforstyrret tilgang til viktige fiskeområder.
De indre fjordområdene innenfor definerte grenser fastsatt i arealplanen skal kun nyttes til
fritids og tradisjonelt fiske.
De største fiskebåtene og de mest dyptgående fiskeredskaper bør utelukkes fra de indre
fjordområdene.

Kommunen skal bidra til at større båter som cruiseskip og lastebåter ilandfører spillvann.
Dette bør også vurderes for de største fiskebåtene.
Forvalte og beskytte økosystemene i fjordene og langs kysten på en bærekraftig måte,
herunder medvirke til effektive tiltak for å søke få slutt på overfiske gjennom konkrete
bestemmelser i arealplanen.
I arealplanen og underordnede planer skal det påvises en restriktiv holdning til oppretting av
områder for akvakultur.
Det skal spesielt tas hensyn til de indre fjordområdene, og til de estetiske verdiene tilknyttet
viktige frilufts- og fritidsområdene.
Kommunen skal vurdere innføring av lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i
eget sjøområde.
8. Nytt kapittel:
Bærekraftsmål 15 - Livet på land
FN sin innledning til bærekraftsmål 15 må innarbeides i sin helhet i planen under
fokusområde 15 Livet på land:
Skog er viktig - Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land,
som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir
mat
og ly til over 80 prosent av alle dyr.
Redd livet på land – Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer
rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. Alvorlighetsgraden
av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av
biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.
Hovedmål:
Narviksamfunnet skal bidra til en bærekraftig forvaltning av kommunens skog- og
fjellområder, og en bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som
benytter seg av disse økosystemene.
Kommunen skal iverksette tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av
biologisk mangfold og vern av truede arter.
Delmål: Dette skal vi oppnå
Sikre at viktige miljøverdier, økosystemer og biologisk mangfold blir ivaretatt i kommunens
planverk.
Sikre et bærekraftig næringsgrunnlag og forvaltning av viktige næringsinteresser.
Bevare og utvikle viktige natur- og kulturverdier.
Utvikle og gjennomføre en bærekraftig og natur- og kulturvennlig bruk av natur og miljø til
kommersiell virksomhet.
Strategier: Slik gjør vi det
Utarbeide tiltak for å motvirke krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og
dyrearter. Aktuelle tiltak skal konkretiseres i arealplanen.
Ivareta verdien av økosystemer og biologisk mangfold i kommunens planleggingsprosesser
gjennom konkrete bestemmelser, herunder arealbestemmelser i arealdelen av
kommuneplanen.
Gjennom arealdelen sikre bevaring av økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske
mangfoldet der. Konkrete bestemmelser skal avgrense motorisert ferdsel i
utmarksområdene. Scooterløyper skal ikke legges i sårbare natur og viktige fritidsområder
og verneområder.
Utarbeide bestemmelser for å unngå innføring og spredning av fremmede arter i kommunen,
og for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer.
Utarbeide konkrete tiltak for å bevare og forvalte biologisk mangfold og økosystemer.
Medvirke til å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, blant annet ved bevaring og
nyplanting av skog.

Vegard Lind-Jæger, SV fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte.
Vegard Lind-Jæger trakk sitt utsettelsesforslag.
Vegard Lind-Jægers oversendelsesforslag følger saken til kommunestyret.
Votering:
Bror M. Hanssens forslag - fikk 1 stemme (MDG) og falt
Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt
FORMS- 023/22 Innstilling:

Kommuneplanens samfunnsdel for Narvik kommune 2022 – 2040 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 11-15.

Møtebehandling fra Narvik kommunestyre 01.09.2022
KST - behandling:
SAK 76/22 Samfunnsplanen. Forslag fra Narvik Senterparti, foreslått av Mikael Rølvåg,
Senterpartiet
1. s. 18,høyre kolonne, i siste avsnitt:
I planen:
“For at kommunen skal fortsette å levere effektive tjenester av god kvalitet, må arbeidet
med systematisk tjenesteinnovasjon videreføres og styrkes.”
Tillegget:
Det skal fokuseres på tillit til og samarbeid med de ansatte, og erstatte unødig måling og
kontroll.
For å styrke den sosiale kapitalen ,skal ansvaret i størst mulig grad flyttes til de som skal
utføre oppgavene..
Kvaliteten på tjenestene må ivaretaes gjennom gode kvalitetssystemer,
og de ansatte i førstelinjen skal ha frihet til å utforme tjenestene i tett dialog med brukerne.
Videre til planen:
“ Dette vil også være med på å sikre en robust og bærekraftig kommuneøkonomi, som er
avgjørende for å kunne holde opp
og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne”
2. S.36, kap. 11, delmål 2: De 4 siste ord settes inn som tillegg på slutten av setningenuthevet med anførselstegn.
Narvik kommune har god beredskap, og forebygger og håndterer konsekvensene av
uforutsette og uønskede hendelser
"i fred og ufred."
3. S. 36, Kap. 11, delmål 2, Strategier-->3. avsnitt: Ny siste setning.
"Narvik kommune skal tilrettelegge for matberedskap i hele kommunen,
gjennom høy satsing på mat og matproduksjon."
4. S.32, Kap.4, delmål 3, Strategier: "Stryk følgende avsnitt."

"Narvik kommune skal arbeide for å bedre kommuneøkonomien og optimalisere den daglige
driften,
blant annet gjennom endringer i skole- og barnehagestrukturen."

SAK 76/22 Samfunnsplanen. Fellesforslag fra Narvik Senterparti og Narvik Fremskrittsparti,
foreslått av Mikael Rølvåg, Senterpartiet
Forslag fra SP og FrP: s.12, siste avsnitt i venstre kolonne:
"Stryk avsnittet -->kraftavsnittet"

Utsettelsesforslag, foreslått av Elisabeth Anethe Olsen, Rødt
Kommunestyret ber om at planen blir sendt tilbake til videre utredning.
Spesielt ønsker vi at administrasjonen skal se på disse punktene:
Høringsinnspill og merknader fra Statsforvalteren og Sametinget. Høringsinnspill fra
innbyggere, lag og foreninger.

Samledokument, forslag fra SV, foreslått av Vegard Johan Lind-Jæger, Sosialistisk
venstreparti
Forslag:
1. Endringsforslag til side 12, overskrift Reiselivet, 3. punkt. SV foreslår å endre ordlyden til:
“Friluftsarealer må gjøres tilgjengelig for flere.” (siste leddsetning strykes). I tråd med
merknadsbehandlingens form, mener SV det ville være naturlig å flytte spørsmålet om
scooterkjøring til strategisk næringsplan, kommunedelplan for naturmangfold eller liknende
på lavere nivå, der slike spørsmål hører hjemme.
2. Strykingsforslag s. 30, Hele 1. avsnitt. (Vi ønsker å stryke avsnittet og kulepunktet om at
kommunen skal jobbe for å etablere en internasjonal skole. Kommunens oppgave er å drifte
en skole som inkluderer og gir tilpasset undervisning til alle elever. Om ytre aktører skulle
fatte interesse for å etablere en internasjonal skole må dette behandles som en egen sak.)
3. Tilleggsforslag på side 11, Under overskriften Det må legges til rette for bolyst og blilyst i
hele kommunen. -Legge til rette for boligbygging også i kommunens mindre tettsteder og i
rurale strøk.
4. Som følge av foregående forslag bør det også føyes til et delmål på side 35: Delmål:
Narvik kommune legger til rette for boligbygging også på mindre tettsteder og i spredtbygde
strøk. Strategier: Avsette arealer for boligbygging i hele kommunen
5. Endringsforslag: på side 35, siste strategi: Endre formuleringen ““100 metersbeltet
differensieres på utvalgte plasser for å åpne opp for spennende nye byrom, boligbebyggelse
og fritidsbebyggelse” til: ““Allerede utbygde områder i 100 metersbeltet kan omdisponeres
for å åpne opp for spennende nye byrom, boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.”

6. Tilleggsforslag på side 44, til delmålet “Narviksammfunnet skal med sine valg og løsninger
(…)” ønskes følgende inn som tillegg under strategier: Narvik kommune skal i sitt arbeide ha
troverdighet i forhold til egen klima- og miljøpolitikk. Narvik kommune skal prioritere Klima og
miljø i saker der det oppstår konflikter mellom utbygging og miljøhensyn. Narvik Kommune
skal søke å synliggjøre disse prioriteringene utad”.
7. Nytt kapittel:
Dersom forslaget vedtas inn ber kommunestyret rådmannen justere den øvrige teksten slik
at dette harmonerer.
Bærekraftsmål 14 - Livet i havet
FN sin innledning til bærekraftsmål 14 må innarbeides i sin helhet i planen under
fokusområde 14 Livet i havet:
«Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen,
kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det
mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer
fra havet. Til tross for viktigheten av havet fortsetter menneskene på jorden å ødelegge det,
som medfører at det ikke lenger kan beskytte jorden som det skal.
Vi må bli bedre - Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det
gjøres mye mer for å beskytte havet. Bærekraftig bruk av havene i fremtiden må innebære
stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgiftning, og beskyttelse av sårbare dyr og
korallrev.»
Hovedmål:
Narviksamfunnet skal bidra til å bekjempe forsøpling av kystsonen og fjordområdene, samt
hindre skadelig forurensing av viktige leveområder for planter og dyr på havbunnen.
Kommunen skal sikre bærekraftige gyteområder og leveområder for sårbare arter som den
lokale hummerbestanden.
Delmål: Dette skal vi oppnå
Bevare viktige deler av kystsonen for dagens- og fremtidige generasjoner.
Bevare kystsonen og sikre bærekraftig forvaltning av viktige næringene i kyst- og
fjordområdene.
Planlegge og gjennomføre tiltak for å hindre forurensning av kysten og fjordene.
Bevare og sikre miljøvennlig bruk av kysten og fjordene, de estetiske verdiene og viktige
friluftsområder.
Strategier: Slik skal vi gjøre det
Bevare minst 10 prosent av kystsonen i samsvar med nasjonal rett og folkeretten.
Sikre bærekraftig forvaltning av fiskeri, akvakultur og turistnæring gjennom konkrete
arealavgrensninger av de ulike bruksområdene i arealplanen, evt. konkretisert i
kystsoneplanen.
Sikre fiskere som driver småskala fiske uforstyrret tilgang til viktige fiskeområder.
De indre fjordområdene innenfor definerte grenser fastsatt i arealplanen skal kun nyttes til
fritids og tradisjonelt fiske.
De største fiskebåtene og de mest dyptgående fiskeredskaper bør utelukkes fra de indre
fjordområdene.
Kommunen skal bidra til at større båter som cruiseskip og lastebåter ilandfører spillvann.
Dette bør også vurderes for de største fiskebåtene.
Forvalte og beskytte økosystemene i fjordene og langs kysten på en bærekraftig måte,
herunder medvirke til effektive tiltak for å søke få slutt på overfiske gjennom konkrete
bestemmelser i arealplanen.
I arealplanen og underordnede planer skal det påvises en restriktiv holdning til oppretting av
områder for akvakultur.
Det skal spesielt tas hensyn til de indre fjordområdene, og til de estetiske verdiene tilknyttet
viktige frilufts- og fritidsområdene.
Kommunen skal vurdere innføring av lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i

eget sjøområde.
8. Nytt kapittel:
Dersom forslaget vedtas inn ber kommunestyret rådmannen justere den øvrige teksten slik
at dette harmonerer.
Bærekraftsmål 15 - Livet på land
FN sin innledning til bærekraftsmål 15 må innarbeides i sin helhet i planen under
fokusområde 15 Livet på land:
Skog er viktig - Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land,
som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir
mat
og ly til over 80 prosent av alle dyr.
Redd livet på land – Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer
rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. Alvorlighetsgraden
av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av
biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.
Hovedmål:
Narviksamfunnet skal bidra til en bærekraftig forvaltning av kommunens skog- og
fjellområder, og en bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som
benytter seg av disse økosystemene.
Kommunen skal iverksette tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av
biologisk mangfold og vern av truede arter.
Delmål: Dette skal vi oppnå
Sikre at viktige miljøverdier, økosystemer og biologisk mangfold blir ivaretatt i kommunens
planverk.
Sikre et bærekraftig næringsgrunnlag og forvaltning av viktige næringsinteresser.
Bevare og utvikle viktige natur- og kulturverdier.
Utvikle og gjennomføre en bærekraftig og natur- og kulturvennlig bruk av natur og miljø til
kommersiell virksomhet.
Strategier: Slik gjør vi det
Utarbeide tiltak for å motvirke krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og
dyrearter. Aktuelle tiltak skal konkretiseres i arealplanen.
Ivareta verdien av økosystemer og biologisk mangfold i kommunens planleggingsprosesser
gjennom konkrete bestemmelser, herunder arealbestemmelser i arealdelen av
kommuneplanen.
Gjennom arealdelen sikre bevaring av økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske
mangfoldet der. Konkrete bestemmelser skal avgrense motorisert ferdsel i
utmarksområdene. Scooterløyper skal ikke legges i sårbare natur og viktige fritidsområder
og verneområder.
Utarbeide bestemmelser for å unngå innføring og spredning av fremmede arter i kommunen,
og for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer.
Utarbeide konkrete tiltak for å bevare og forvalte biologisk mangfold og økosystemer.
Medvirke til å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, blant annet ved bevaring og
nyplanting av skog.
9. Strykningsforslag, s. 37, 2. avsnitt. Stryk fra: “I Narvikregionen bor det flere veteraner (...)”
og resten av avsnittet. Dette avsnittet kommer ordrett igjen på side 38.
10. Tilleggsforslag s. 42. Nytt siste avsnitt: “Ved å bidra til prosjekter innen urbant landbruk,
og tilrettelegge for lokalmat, vil Narvik kommune bidra til større selvforsyningsgrad, sørge
for økt konsum av kortreist mat blant innbyggere og besøkende, øke bevissthet rundt
matsvinn, tilrettelegge for økt biomangfold, bidra til entreprenørskap innen det grønne skiftet,
og bedre den kommunale overvannshåndteringen.
Det skal jobbes konkret med å koble landbruket mot de grønne industrietableringene.

Prosjekter innen urbant landbruk kan bidra til bevisstgjøring, redusert matsvinn og
sirkulærøkonomi”.
11. Sekundærforslag dersom forslaget om strykning fra SP og FRP faller. Endringsforslag
s.12, 5. avsnitt, siste setning endres til: I slike vurderinger vil man følge tidligere føringer i
kommunen der områder hvor det allerede er foretatt inngrep, og som allerede har
infrastruktur vil kunne være aktuelle. Urørte naturområder skal ikke negativt forringes av
kraftproduksjon i Narvik kommune.

forslag fra MDG til samfunnsdelen, foreslått av Bror Martin Hanssen, Miljøpartiet de grønne
Bærekraftsmål nummer 14 -Livet i havet, innarbeides som utvalgt fokusmål for Narvik
kommune.
Forslag AP, foreslått av Tina Josefine Sandnes Denstad, Arbeiderpartiet
Tillegg side 29 etter første avsnitt til høyre:
Kulturskolen skal ha en tydelig rolle som samfunnsaktør.
Vegard Lind-Jæger, SV fremmet sitt forslag.
Mikael Rølvåg, SP fremmet sine forslag
Bror M. Hanssen, MDG fremmet sitt forslag
Tina Denstad, A fremmet sitt forslag
Elisabeth Olsen, R fremmet utsettelsesforslag
Ordfører fremmet følgende forslag:
Rådmann får fullmakt til å "språkvaske" Kommuneplanens samfunnsdel, samt oppdatere
definisjoner og begreper (her bør man inkludere terminologi fra fagfornyelsen som blir
gjeldende i grunnskole og videregående skole i mange år fremover, jf. pkt 3 i innspill fra
Arbeiderpartiet).
Votering utsettelsesforslag fra Elisabeth Olsen, R: fikk 7 stemmer og falt (R, MDG, SV)
Votering:
Formannskapets innstilling - enstemmig vedtatt
Bror M. Hanssen forslag - fikk 2 stemmer og falt (MDG)
Mikael Rølvågs forslag vedr. "stryking av kraftavsnittet" - fikk 18 stemmer og falt (SP, SV,
FRP, MDG,)
Mikael Rølvågs forslag pkt. 1 - fikk 17 stemmer og falt (SP, SV, FRP, R)
Mikael Rølvågs forslag pkt. 2 - fikk 17 stemmer og falt (SP, SV, FRP, R)
Mikael Rølvågs forslag pkt. 3 - enstemmig vedtatt
Mikael Rølvågs forslag pkt. 4 - enstemmig vedtatt
Tina Denstads forslag - enstemmig vedtatt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 1 - fikk 7 stemmer og falt (SV, MDG,R)
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 2 - fikk 9 stemmer og falt (SV, FRP, R)
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 3 - enstemmig vedtatt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 4 - enstemmig vedtatt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 5 - fikk 16 stemmer og falt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 6 - fikk 7 stemmer og falt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 7 - fikk 6 stemmer og falt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 8 - fikk 7 stemmer og falt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 9 - enstemmig vedtatt
Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 10 - enstemmig vedtatt

Vegard Lind-Jægers forslag pkt. 11 - fikk 9 stemmer og falt
Ordførers forslag - enstemmig vedtatt
KST- 076/22 Vedtak:

Kommuneplanens samfunnsdel for Narvik kommune 2022 – 2040 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 11-15.

3. S. 36, Kap. 11, delmål 2, Strategier-->3. avsnitt: Ny siste setning.
"Narvik kommune skal tilrettelegge for matberedskap i hele kommunen,
gjennom høy satsing på mat og matproduksjon."
4. S.32, Kap.4, delmål 3, Strategier: "Stryk følgende avsnitt."
"Narvik kommune skal arbeide for å bedre kommuneøkonomien og optimalisere den daglige
driften,
blant annet gjennom endringer i skole- og barnehagestrukturen."
Tillegg side 29 etter første avsnitt til høyre:
Kulturskolen skal ha en tydelig rolle som samfunnsaktør.

3. Tilleggsforslag på side 11, Under overskriften Det må legges til rette for bolyst og blilyst i
hele kommunen. -Legge til rette for boligbygging også i kommunens mindre tettsteder og i
rurale strøk.
4. Som følge av foregående forslag bør det også føyes til et delmål på side 35: Delmål:
Narvik kommune legger til rette for boligbygging også på mindre tettsteder og i spredtbygde
strøk. Strategier: Avsette arealer for boligbygging i hele kommunen
9. Strykningsforslag, s. 37, 2. avsnitt. Stryk fra: “I Narvikregionen bor det flere veteraner (...)”
og resten av avsnittet. Dette avsnittet kommer ordrett igjen på side 38.
10. Tilleggsforslag s. 42. Nytt siste avsnitt: “Ved å bidra til prosjekter innen urbant landbruk,
og tilrettelegge for lokalmat, vil Narvik kommune bidra til større selvforsyningsgrad, sørge
for økt konsum av kortreist mat blant innbyggere og besøkende, øke bevissthet rundt
matsvinn, tilrettelegge for økt biomangfold, bidra til entreprenørskap innen det grønne
skiftet, og bedre den kommunale overvannshåndteringen.
Det skal jobbes konkret med å koble landbruket mot de grønne industrietableringene.
Prosjekter innen urbant landbruk kan bidra til bevisstgjøring, redusert matsvinn og
sirkulærøkonomi”.
Rådmann får fullmakt til å "språkvaske" Kommuneplanens samfunnsdel, samt oppdatere
definisjoner og begreper (her bør man inkludere terminologi fra fagfornyelsen som blir
gjeldende i grunnskole og videregående skole i mange år fremover, jf. pkt 3 i innspill fra
Arbeiderpartiet).

Rådmannen i Narvik,
Lars Skjønnås
Saken oversendes …………………………….. for behandling.
Ordføreren i Narvik,
Rune Edvardsen

Saksutredning:

Innledning
Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel for Narvik kommune har vært på høring og
offentlig ettersyn. Planen legges nå fram for politisk behandling og endelig vedtak i
kommunestyret.
Rettsgrunnlag
· Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, jf. plan- og
bygningsloven § 11-2.
· Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanens samfunnsdel, jf. planog bygningslovens § 11-15. Kommunestyrets vedak om kommuneplanens
samfunnsdel kan ikke påklages.

Faktadel
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden fra 07. januar til 18. februar
2022, i tråd med kommunetyrevedtak KST-137/21. Det kom inn 266 merknader fordelt på 37
innspill som nå er gjennomgått og vurdert. Kommunen mottok gode innspill, og flere av
merknadene vil vurderes i andre kommunale planer. På bakgrunn av merknadsbehandlingen
er det foretatt noen endringer i forslaget til samfunnsdel. Av vesentlige endringer kan
følgende nevnes (listen er ikke uttømmende):
· språkvask er foretatt.
· arealgrunnlag for landbruk, reiseliv, reindrift og annet bærekraftig arealkrevende

·
·
·
·
·
·
·

næringsliv sikres.
konkretisering av at kommunens økonomiplan er handlingsdel for
kommuneplanens samfunnsdel.
utvidet jordvernbegrep er oppdatert.
framskrivinger er justert.
samtlige utdanningsinstitusjoner i kommunen er hensyntatt.
to nye delmål/strategier er tatt inn planforslaget.
«det grønne skiftet» er definert.
samisk interesser er hensyntatt.

For nærmere redegjørelse av merknadsbehandlingen vises det til vedlagte
merknadsbehandling og innkomne merknader.
Medvirkning
Det har vært lagt opp til en bred og omfattende medvirkningsprosess, hvor innbyggere i hele
kommunen har fått mulighet til å komme med innspill tidlig i planprosessen. Etter
rådmannens vurdering er de lovmessige kravene til medvirkning oppfylt gjennom denne
planprosessen.

Rådmannens vurdering
Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens styringsdokument, og legger føringer
for Narvik kommunes mål og strategier de neste 18 årene. Hovedmålsetningen er at
kommuneplanen skal være med på å utvikle Narvik kommune til en attraktiv og bedre
kommune å bo, arbeide og oppholde seg i. Kommuneplanen er omfattende, og det vil kreve
felles innsats og samarbeid for å nå de oppsatte målsetningene. Rådmannen mener det er
viktig å ha en positiv holdning, og fokusere på kommunens muligheter istedenfor
begrensninger. Narvik kommune skal fortsette å være en «Ja-kommune». I dette ligger det å
være åpen for nye ideer, mennesker og etableringer, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.
Kommunen og kommunens innbyggere må stå sammen og spille på lag. Rådmannen viser
til overordnet målsetning i forslag til kommuneplanens samfunnsdel:
“Narvik skal være det mest attraktive og inspirerende sted i Nord-Norge å bo og leve. Vi skal
begeistre Norge, ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet og sette et inspirerende avtrykk i
verden.”
For å oppfylle dette målet, og for å bygge en felles identitet, har man i kommuneplanens
samfunnsdel lagt stor vekt på samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, frivilligheten og
kommunen.
Kommunen ønsker flere innbyggere, og bolyst og blilyst står sentralt. For å få til dette må det
blant annet satses på å tilrettelegge for gode arbeidsplasser til de som vil bosette seg her.
Det må også tilrettelegges for gode oppvekstvilkår for barn og unge, slik at familier som bor i
Narvik kommune blir værende, og familier utefra har lyst å komme.
Rådmannen mener at arbeidsplasser og næringsutvikling bør få en sterk prioritering i
planperioden. Gjennom dialog med næringsliv, organisasjoner, frivilligheten og innbyggere
for øvrig, ønsker rådmannen å rette sterkt fokus på våre fortrinn når det gjelder beliggenhet,
infrastruktur med havn, jernbane og E6. Narvik kommune er et knutepunkt for logistikk, og
vertskap for blant annet UiT og UNN med deres avdelinger i Narvik by. Narvik kommune vil
legge til rette for et tettere samarbeid med næringslivet for å tilrettelegge for etableringen av
nye arbeidsplasser. En målrettet satsing på å ta en posisjon i det grønne skiftet kan gi Narvik

en unik mulighet for å skape betydelig vekst i næringslivet og dermed også forbedre den
kommunale økonomien. Arealplanleggingen skal være forutsigbar, og ferdige regulerte
arealer for næringsutvikling skal i større grad klargjøres. I samfunnsdelen er det redegjort for
kommunens areal- og transportstrategier for årene som kommer. Disse skal sikre at
arealene i kommunen forvaltes i tråd med målene i samfunnsdelen og nasjonale- og
regionale føringer. Narvik kommune skal styrke sine lokalsentre gjennom fokus på fortetting
og knutepunktsutvikling. Rådmannen viser til det pågående arbeidet med kommuneplanens
arealdel hvor dette vil bli behandlet.
Rådmannen mener at planforslaget gjenspeiler kommunestyrets mål fra planprogrammet, og
gir en tydelig retning for kommunens fremtidige utvikling. Rådmannen anbefaler derfor at
forslag til kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik det foreligger.
Rådmannen fremmer ingen alternativ innstilling. Dersom det er ønske om å endre noe av
innholdet i planforslaget, må dette fremmes som alternative forslag til vedtak.
Innstilling
Kommuneplanens samfunnsdel for Narvik kommune 2022 – 2040 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 11-15.
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