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029/22: Regulering 3 budsjett 2022 
 
Innstilling: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjett for mottatte refusjoner sykelønn 
samt lærlingelønn mellom tjenesteområdene. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere ekstraordinære   merinntekter skattevekst 
2022 mot tjenesteområder som kompensasjon for økt pris og lønnsvekst. 

3. Rådmannen gir fullmakt til å flytte budsjett integreringstilskudd fra helse og 
velferd til fellesområdet. Merinntekter integreringstilskudd avsettes til 
disposisjonsfond  

4. Kommunestyret vedtar endringer som følger av i bevilgningsskjema §5.4 og §5.5 

vedlagt denne saken.  
 

 
Saksordfører: Bror Martin Hanssen 
 
24.11.2022 Narvik formannskap 
 
Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt 
 
FORMS- 029/22 Vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjett for mottatte refusjoner sykelønn 
samt lærlingelønn mellom tjenesteområdene. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere ekstraordinære   merinntekter skattevekst 
2022 mot tjenesteområder som kompensasjon for økt pris og lønnsvekst. 

3. Rådmannen gir fullmakt til å flytte budsjett integreringstilskudd fra helse og velferd 
til fellesområdet. Merinntekter integreringstilskudd avsettes til disposisjonsfond  

4. Kommunestyret vedtar endringer som følger av i bevilgningsskjema §5.4 og §5.5 

vedlagt denne saken.  
 

 
 
 
 
 
 
 



030/22: Budsjett og økonomiplan 2023-2026 
 
Innstilling: 
 

1. Skatt 

Skatt fra forskuddspliktige skatteytere for 2023 skrives ut med høyest tillatte sats for både 
formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak. 

2. Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt i Narvik kommune skrives i 2023 ut i henhold til eiendomsskatteloven 
(esktl.) §§ 2 og 3. 

3. Utskrivningsalternativ:  

Fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a). 

Skattegrunnlag: Narvik kommune benytter Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger som 
verdigrunnlag for beregning av eiendomsskatt på boligeiendommer. For øvrige 
eiendommer- fritidsbolig, næringsbygg og annen fast eiendom- benyttes nye kommunale 
takster.  

Særskilte skattegrunnlag reduseres med fem syvendedeler i 2023.  

Skattesatser: 

· Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2023 er sju -7- promille, jfr. eksl §11 første ledd. 
· Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3,25 promille, jfr. 

eiendomsskattelovens § 12 første ledd, bokstav a 

Eiendomsskatten betales i seks terminer (esktl. § 25) 

 

4. Årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026  

Kommunestyret vedtar driftshovedtall i samsvar med Bevilgningsoversikt drift. 



 
Tiltak valgt i kommunestyrets vedtak følger i vedlegg 1. Bevilgning til tjenesteområdene. 
Kommunestyret vedtar netto bevilgning til tjeneste- områdene i samsvar med 
bevilgningsoversikt drift tjenesteområder. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder lønnsreserver 
lønnsoppgjør, på de enkelte tjenesteområdene. 

Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Kommunale avgifter skrives 
ut i 6 terminer i 2023 med forfall 15. februar, 15 april, 15 juni, 15 august, 15 oktober, 15 
desember. Eiendomsskatt skrives ut samtidig med kommunale avgifter.  

5. Investering og finansiering 

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til Bevilgningsoversikt 
investering. 



 
 
Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2023. Kommunestyret vedtar følgende 
investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2B 

 

6. Lånevedtak 



Narvik kommune tar i 2023 opp lån på inntil kr 294 000 000 

Lånet disponeres slik: Lån til investeringer i henhold til vedtatt bevilgningsoversikt 
investeringer. 

7. Startlån 
· Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil kr 50 millioner 

for 2022  
· Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid på 30 år.  
· Narvik kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til, i særlige tilfeller, å inngå avtaler om 

utlånsvilkår som for en periode avviker fra de vanlige utlånsbetingelsene.  
· Fullmakten er avgrenset av de til enhver tid gjeldende betingelser Narvik kommune har 

ovenfor Husbanken.  
· Kommunen bruker sin rett til å ta påslag på renten med 0,25 %-poeng for å dekke 

administrasjonskostnader ved Startlånordningen.  
· Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Dette i tråd med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; «Bolig for velferd».  
· Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 2023-2026 

8. Næringsfond 

 

 
9. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester 

Narvik kirkelige fellesråd 
Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2023 på kr 
15 647 570 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Kommunestyret ber Narvik 
Kirkelig Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2022 



og økonomiplanperioden 2022 –2025. 
 

Ofoten Brann IKS  
Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2023 på kr 33 321 
921, inkl. utdanningstilskudd. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide 
bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2022 og økonomiplanperioden 
2022-2025. 
 

Narvik og omegn krisesenter 
Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2023 
på kr 2 492 224. Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide 
bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2022 og økonomiplanperioden 
2022 - 2025. 
 

Kjøp av sekretariats tjenester- kontrollutvalg 
Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for 
kontrollutvalget innen en ramme på kr 576 572 for 2023. 
 

KomRev Nord IKS 
Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2023 på kr 2 093 
703 Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra 
Narvik kommune i budsjett 2023. 
 

10. Tilskudd og avtaler 

Kommunestyret bevilger tilskudd til eksterne aktører som følger av tabell 

 
 

 
Saksordfører: Linda Lockert Dybwad 
 
24.11.2022 Narvik formannskap 
 
Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt 
 
FORMS- 030/22 Vedtak: 
 

1. Skatt 

Skatt fra forskuddspliktige skatteytere for 2023 skrives ut med høyest tillatte sats for både 
formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak. 

2. Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt i Narvik kommune skrives i 2023 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) 
§§ 2 og 3. 

3. Utskrivningsalternativ:  

Fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a). 

Skattegrunnlag: Narvik kommune benytter Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger som 
verdigrunnlag for beregning av eiendomsskatt på boligeiendommer. For øvrige 
eiendommer- fritidsbolig, næringsbygg og annen fast eiendom- benyttes nye kommunale 



takster.  

Særskilte skattegrunnlag reduseres med fem syvendedeler i 2023.  

Skattesatser: 

· Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2023 er sju -7- promille, jfr. eksl §11 første ledd. 
· Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3,25 promille, jfr. 

eiendomsskattelovens § 12 første ledd, bokstav a 

Eiendomsskatten betales i seks terminer (esktl. § 25) 

 

4. Årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026  

Kommunestyret vedtar driftshovedtall i samsvar med Bevilgningsoversikt drift. 

 
Tiltak valgt i kommunestyrets vedtak følger i vedlegg 1. Bevilgning til tjenesteområdene. 
Kommunestyret vedtar netto bevilgning til tjeneste- områdene i samsvar med 
bevilgningsoversikt drift tjenesteområder. 



 
Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder lønnsreserver 
lønnsoppgjør, på de enkelte tjenesteområdene. 

Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Kommunale avgifter skrives 
ut i 6 terminer i 2023 med forfall 15. februar, 15 april, 15 juni, 15 august, 15 oktober, 15 
desember. Eiendomsskatt skrives ut samtidig med kommunale avgifter.  

5. Investering og finansiering 

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til Bevilgningsoversikt 
investering. 

 
 
Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2023. Kommunestyret vedtar følgende 
investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2B 



 

6. Lånevedtak 

Narvik kommune tar i 2023 opp lån på inntil kr 294 000 000 

Lånet disponeres slik: Lån til investeringer i henhold til vedtatt bevilgningsoversikt 
investeringer. 

7. Startlån 
· Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil kr 50 millioner 

for 2022  
· Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid på 30 år.  
· Narvik kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til, i særlige tilfeller, å inngå avtaler om 

utlånsvilkår som for en periode avviker fra de vanlige utlånsbetingelsene.  
· Fullmakten er avgrenset av de til enhver tid gjeldende betingelser Narvik kommune har 

ovenfor Husbanken.  
· Kommunen bruker sin rett til å ta påslag på renten med 0,25 %-poeng for å dekke 

administrasjonskostnader ved Startlånordningen.  
· Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Dette i tråd med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; «Bolig for velferd».  
· Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 2023-2026 

8. Næringsfond 



 

 
9. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester 

Narvik kirkelige fellesråd 
Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2023 på kr 
15 647 570 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Kommunestyret ber Narvik Kirkelig 
Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2023 og 
økonomiplanperioden 2023 –2026. 
 

Ofoten Brann IKS  
Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2023 på kr 33 321 
921, inkl. utdanningstilskudd. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide 
bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2023 og økonomiplanperioden 2023-
2026. 
 

Narvik og omegn krisesenter 
Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2023 på 
kr 2 492 224. Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide 
bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2023 og økonomiplanperioden 2023 
- 2026. 
 

Kjøp av sekretariats tjenester- kontrollutvalg 
Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for 
kontrollutvalget innen en ramme på kr 576 572 for 2023. 
 

KomRev Nord IKS 
Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2023 på kr 2 093 
703 Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik 



kommune i budsjett 2023. 
 

10. Tilskudd og avtaler 

Kommunestyret bevilger tilskudd til eksterne aktører som følger av tabell 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


