


KST- 063/20 Vedtak - 14. mai 2020 (utsnitt)

1. Narvik kommune skal fortsette arbeidet med å utvikle kommunale prosjekter og 

initiativ som kan stimulere til lokal vekst og næringsutvikling. De næringer som er 

hardest rammet skal prioriteres. Som ledd i dette skal kommunen prioritere, 

innenfor vedtatt innkjøpsreglement, innkjøp av varer og tjenester lokalt. 

a. For turistsesongen 2020 ønsker kommunestyret å legge til rette for at Narvik 

fremstår fra sin beste side for innbyggere og besøkende. Kommunestyret 

bevilger kr 2,5 mill. for tilrettelegging som støtter opp om dette formålet og for 

stimulering av lokalt næringsliv. Kommunestyret oppfordrer andre til også å 

bidra. 

b. Fordeling av midlene delegeres til rådmannen etter innspill fra 

beredskapsgruppen for næringsliv og øvrige bidragsytere.



Bakteppet:
● Korona-pandemien nådde Norge i midten av mars 2020

● Landets sterkeste og mest inngripende tiltak i fredstid

● Stengte skoler, hjemmekontor og “hold avstand”

● Utrygghet både privat og i arbeidslivet

● Mange permitterte

● Reiselivsbedrifter mistet inntektsgrunnlaget over natta

● Fare for utbredt angst, splittelse og ensomhet

                                                     SÅ…..

● Kommunestyret velger en proaktiv tilnærming

● Hvordan forberede en trygg og forsvarlig gjenåpning?

● Hvordan la folk igjen møtes innenfor trygge rammer?

● Hvordan redde sommeren?



   Hvorfor SommerNarvik?
● Opplevelser med høy kvalitet for ALLE

● Stedsutvikling og opprusting av infrastruktur 

● Utvikling og styrking av spennende reiselivsprodukter

● Økt synlighet og attraktivitet for Narvik

● Trygghet og forutsigbarhet for næringslivet

● Små og store opplevelser innenfor trygge rammer

● Dugnadsvilje, entusiasme og framsnakking

● TRIVSEL, BOLYST OG LOKAL STOLTHET!



Noen sitater fra lokalpressen:

“Ubetinget suksess”

“Fullbookede turer” “Fikk vist mangfoldet”

“Høytrykk hele veien”

“Narvik loves you”“Stor stas”

“Magesug og full fart i svingene”

“Superkult”

“Tilbud med bred appell”

“Endelig på scenen igjen” “Glade fotballunger”

“Over all forventning”

“Ekstreme besøkstall”

“Når næringslivet og kommunen går 

sammen, blir resultatet fantastisk!”





En DUGNAD for lokal stolthet





Arrangementer i hele kommunen

- 142 konserter og forestillinger i regi av Vinterfestuka

- 5 supermandager i Narvikfjellet  (klatrepark og sykling)

- 6  familiehelger med Arctic Kids

- 15 bunkersvandringer med Narviksenteret

- 6 Barnas Supertorsdager på Aurora kino

- 4 aktivitetsdager med Apollo ungdomsklubb

- Mjølner Sommercamp i Skjomen

- Kjeldebotn Countryfestival

- Innebandyskole med Narvik Wizards

- Vertskapskurs med Narvikregionens næringsforening

TOTALT:

192
arrangementer

9100
deltakere / tilhørere



Trivselstiltak for ALLE
● Mobil fotoutstilling (Narvik, Ballangen og Kjøpsvik)
● Gatekunst og pynting av Narvik sentrum
● Selfie-vegger og pynting i Ballangen
● Brosjyrer for attraktive turmål
● Arbeider i havneparken (påbegynt)
● Ferdigstilling av strandpromenade Bjerkvik (påbegynt)
● Skilting i Tøttadalen, Elvedalen og Kyststien (påbegynt)
● Utendørs bildeutstilling “Fra okkupasjon til frihet” (kommer)





Økt markedsføring i regi av Visit Narvik

i   VG digitalkampanje!







Stor suksess med 
lokale 
«influencere»

- Flere leverandører har 
rapportert at de ble 
fullbooket etter besøk 
fra ambassadørene.



SommerNarvik 2020 i tall

Midlene ble disponert innenfor følgende områder:

● Fysiske tiltak kr. 1.100.000,-

● Markedsføring kr. 1.300.000,-

● Aktiviteter og arrangement kr. 1.900.000,-



SAMMEN ER VI STERKE!

Næringslivet stilte, på kort tid, opp med 

fantastiske 1,8 millioner kroner til SommerNarvik 2020,

mens Narvik kommune avsatte inntil 2,5 millioner kroner til formålet.

OG her snakker vi om rene penger!

(Kommune, fylkeskommune og andre aktører har i tillegg bidratt med tjenester og personell)



Slik vurderer deltakerne selv verdien av SommerNarvik:

6,3 %

37,5 %

56,2 %



Slik vurderer deltakerne selv verdien av SommerNarvik:

25,0 %

31,2 %

43,8 %



Slik vurderer deltakerne selv verdien av SommerNarvik:

6,3 %

18,7 %

75,0 %



Slik vurderer deltakerne selv verdien av SommerNarvik:

6,3 %

31,2 %

12,5 %

50,0 %



Ønsker din organisasjon å bidra 
ved en videreføring av SommerNarvik?

JA 100 %









https://docs.google.com/file/d/1b6E77rG5TL0fNNihuZNB_etPsSkGYojE/preview


❣  STOR TAKK TIL ALLE VÅRE STØTTESPILLERE ❣


