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Narvik kommunes økonomiplan 2020-2023 

 
Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende 

 
1. DRIFT 

1. Skatt  

2. Eiendomsskatt  
 

1. Skatt  
Skatt fra forskuddspliktige skatteytere for 2020 skrives ut med høyest tillatte sats for både 

formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak. 

 

2. Eiendomsskatt  
Eiendomsskatt for 2020 skal utskrives for alle eiendommer i kommunen, jfr Lov om 

eiendomsskatt (eskl ) § 3 første ledd, bokstav a. 

 

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag hensyntatt lovendringer i eiendomskatten 

fra 2020 for kommuners om slår seg sammen. Vedtaket baseres på: 

• Overgangsregelen (trinnvis reduksjon over 7 år fra 2019) grunnet produksjonsutstyr og 

produksjonsinstallasjoner ikke lenger inngår i eiendomsskattegrunnlaget, jf. opphør av 

begrepet verk og bruk. 

• Lovendringer i eiendomsskatten fra 2019 med maksimal årlig økning på 1 promille for 

bolig / fritidsbolig og en nedre grense på 1 promille. 

• Lovendringer i eiendomsskatten fra 2020 med maksimalsats for eiendomsskatt på 5 

promille og 4 promiller i 2021 på hus og hytter, samt obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 

% av takstgrunnlaget. 

        

Eiendomsskattesats 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 er sju -7- promille, jfr eksl  §11 

første ledd.  



 

For boliger settes eiendomsskattesatsen til fire og en halv - 4,5-  promille,  

jfr eksl § 12 første ledd, bokstav a. Differensiert skattesats gjelder også fritidsboliger. 

 

Bunnfradrag 

Bunnfradrag for boliger, jfr eskl § 11 annet ledd, settes til kr 0 for hver boenhet. 

 

Terminer 

Skatten skrives ut i fire terminer, jfr eksl §25første led. Første termin er 1.mars, andre termin er 

1.mai, tredje termin er 1. august og fjerde termin er 1. november. 

 

Taksering og vedtekter  

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt 2020 legges det til grunn tidligere kommuners 

vedtekter og takstgrunnlag for kommune nr. 1805, 1850, 1854 

 

 

1. Årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas med følgende driftshovedtall 
 

 
 

 

 

 

2. Følgende tiltak legges inn i økonomiplan 2020-2023 
 



 
 

 

 

3. Følgende rammer til områdene for budsjettåret 2020 og økonomiplan 2020-2023, inkl 

tiltak  
 



 
 

 

2. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedleggene 3, 4, 5, 6 og 7.  

Narvik Vann KF legger frem eget forslag til avgifter 

 

12. Investering / finansiering 

1. Investeringer  

2. Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2020: 

3. Lånevedtak 
1. Narvik kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å avtale nærmere 

betingelser i henhold til Narvik kommunes vedtatte 

finansforvaltningsreglement. 

4. START- lån 
1.  Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån 

med inntil   kr 50 millioner for 2020 

2.  Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en 

nedbetalingstid på 30 år. 

3.  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.   

4.  Kommunen bruker sin rett til å ta påslag på renten med 0,25 %-

poeng for å dekke administrasjonskostnader ved Startlånordningen.  

5.  Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette i tråd med den nasjonale 

strategien for boligsosialt arbeid; «Bolig for velferd».  

6.  Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 

2020-2023 

 

3. Investeringer  

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2A 

 



 
 

 

 

4. Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2020: 
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2B 

 

 
 

 

13. Lånevedtak 
3. Narvik kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å avtale nærmere betingelser i 

henhold til Narvik kommunes vedtatte finansforvaltningsreglement. 

Narvik kommune tar i 2020 opp et lån på inntil kr 300 000 000  

Lånet disponeres slik: 

 

Lån til investeringer kr 300 000 000 

Sum                    kr  300 000 000 

 

1. Narvik kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å avtale nærmere betingelser i henhold til 

Narvik kommunes vedtatte finansforvaltningsreglement. 

 



Konsekvens av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen 2020-2023 

 

14. START- lån 
1.  Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil   kr 

50 millioner for 2020 

2.  Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid 

på 30 år. 

3.  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.   

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

administrasjonskostnader ved Startlånordningen.  

5.  Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Dette i tråd med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; 

«Bolig for velferd».  

6.  Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 2020-2023 

 

2.  Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil   kr 50 

millioner for 2020 

 

3.  Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid på 30 år. 

 

4.  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.   

 

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

administrasjonskostnader ved Startlånordningen.  

 

6.  Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Dette i tråd med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; «Bolig for velferd».  

 

7.  Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 2020-2023 

 

 

 

15. Diverse 

1. Næringsfond 

2. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester 
1. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd 

for 2020 på 

2. Kommunestyret bevilger tilskudd til PP-tjenesten i Ofoten for 2020 

på kr 4 859 367. Kommunestyret ber PPT innarbeide bevilgningen 

fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 

- 2023. 

3. Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 

2020 på kr 1 943 000 Kommunestyret ber KomRev NORD IKS 

innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og 

økonomiplanperioden 2020 - 2023. 



4. Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats 

tjenester for kontrollutvalget når dette er vedtatt 

5. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2020 

på kr 29 072 367. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide 

bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og 

økonomiplanperioden 2020-2023. 

6. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Frivillighetssentralen for 

2020 på kr 701 000. Kommunestyret ber Frivillighetssentralen 

innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og 

økonomiplanperioden 2020-2023. 

7. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn 

krisesenteret for 2020 på kr 2 314 595.  Kommunestyret ber Narvik 

og omegn krisesenter innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune 

i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023. 

 

7. Næringsfond 
 

Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet. Kommunestyret vedtar følgende fordeling 

av næringsfondet for 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester 
1. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2020 på 

2. Kommunestyret bevilger tilskudd til PP-tjenesten i Ofoten for 2020 på kr 

4 859 367. Kommunestyret ber PPT innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune 

i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023. 

3. Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2020 på kr 1 943 

000 Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik 

kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023. 

4. Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for 

kontrollutvalget når dette er vedtatt 

5. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2020 på kr 

29 072 367. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide bevilgningen fra 

Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023. 

6. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Frivillighetssentralen for 2020 på kr 701 

000. Kommunestyret ber Frivillighetssentralen innarbeide bevilgningen fra Narvik 

kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023. 

7. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2020 på 

kr 2 314 595.  Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide 

bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 

- 2023. 

 

8. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2020 på 

kr 15 782 316 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Kommunestyret ber Narvik Kirkelig 

Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og 

økonomiplanperioden 2020 – 2023. Kommunestyret ber samtidig kirkelig Fellesråd om å 

presentere forslag for rådmannen på innsparinger, som kan sendes tilbake til kommunen. 

Styret i Kirkelig Fellesråd og rådmannen må sammen gå gjennom budsjett og regnskap. 

 

9. Kommunestyret bevilger tilskudd til PP-tjenesten i Ofoten for 2020 på kr 4 859 367. 

Kommunestyret ber PPT innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og 

økonomiplanperioden 2020 - 2023. 

 

10. Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2020 på kr 1 943 000 

Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i 

budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023. 

 

11. Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for kontrollutvalget når 



dette er vedtatt 

 

12. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2020 på kr 29 072 367. 

Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i 

budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023. 

 

13. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Frivillighetssentralen for 2020 på kr 701 000. 

Kommunestyret ber Frivillighetssentralen innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i 

budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023. 

 

14. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2020 på kr 2 314 

595.  Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide bevilgningen fra Narvik 

kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023. 

 

 

 

 

Møtebehandling fra Narvik formannskap 26.11.2019 

 

FORMS - behandling: 

Votering: Rådmannens grunnlag ble enstemmig vedtatt.  

Partiene kommer tilbake med realitetsbehandling i kommunestyret 12.12.2019 

 

 

 

 

FORMS-001/19 vedtak: 

1.DRIFT 

1.1 Skatt  
Skatt fra forskuddspliktige skatteytere for 2020 skrives ut med høyest tillatte sats for både formue og 

inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak. 

1.2 Eiendomsskatt  
Eiendomsskatt for 2020 skal utskrives for alle eiendommer i kommunen, jfr Lov om eiendomsskatt 

(eskl ) § 3 første ledd, bokstav a. 

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag hensyntatt lovendringer i eiendomskatten fra 2020 for 

kommuners om slår seg sammen. Vedtaket baseres på: 

• Overgangsregelen (trinnvis reduksjon over 7 år fra 2019) grunnet produksjonsutstyr og 

produksjonsinstallasjoner ikke lenger inngår i eiendomsskattegrunnlaget, jf. opphør av begrepet verk 

og bruk. 

• Lovendringer i eiendomsskatten fra 2019 med maksimal årlig økning på 1 promille for bolig / 

fritidsbolig og en nedre grense på 1 promille. 

• Lovendringer i eiendomsskatten fra 2020 med maksimalsats for eiendomsskatt på 5 promille og 4 

promiller i 2021 på hus og hytter, samt obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % av takstgrunnlaget. 

Eiendomsskattesats 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 er sju -7- promille, jfr eksl  §11 første ledd.  

For boliger settes eiendomsskattesatsen til fire og en halv - 4,5-  promille, jfr eksl § 12 første ledd, 

bokstav a. Differensiert skattesats gjelder også fritidsboliger. 

Bunnfradrag 

Bunnfradrag for boliger, jfr eskl § 11 annet ledd, settes til kr 0 for hver boenhet. 

Terminer 

Skatten skrives ut i fire terminer, jfr eksl §25første led. Første termin er 1.mars, andre termin er 1.mai, 

tredje termin er 1. august og fjerde termin er 1. november. 

Taksering og vedtekter  

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt 2020 legges det til grunn tidligere kommuners vedtekter 

og takstgrunnlag for kommune nr. 1805, 1850, 1854 



 
 

 Viser forøvrig til rådmannens innstilling. 

 

 

Møtebehandling fra Narvik kommunestyre 12.12.2019 

 

KST - behandling: 

 

 

KST-013/19 vedtak: 

Kommunestyret vedtok budsjett 2020 - 2023 som vist i vedlegg "Korrekt vedtak - budsjett 2020 - 

2023" 

 

 

 

Rådmannen i  Narvik,  

Lars Skjønnås 

 

 

Saken oversendes …………………………….. for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 

Rune Edvardsen 

 
 

 

SAKSUTREDNING : 
 



Innledning. 
Kort redegjørelse for bakgrunnen for hvorfor saken fremmes, med sammendrag av de viktigste 

problemstillingene. Henvise til evt. tidligere vedtak og/eller planer. 

 

Faktadel. 
Faktadelen skal beskrive relevante fakta i saken, uten noen vurdering eller drøfting av disse. 

 

Delegasjon 
Punktet skal fylles ut. 

Omhandler saken delegasjon beskrives dette her (NB! lovhjemmel) og må stå i vedtaket 

 

Dersom saken ikke omhandler delegasjon, fjernes punktet 

 

Medvirkning 
Det skal anføres her hvem som skal ha medvirkning i saken  (f.eks. rådene for eldre, ungdom og 

personer med funksjonsnedsettelse mv) 

 

Rådmannens vurdering: 
Alle saker skrives på vegne av Rådmannen. Helhetsperspektivet er overordnet. Økonomiske 

konsekvenser skal alltid vurderes. 

 

NB: Det samlede saksfremlegget skal normalt ikke overskride 2 sider. Selve inntillingen kommer i 

tillegg til dette. 

 

 

Innstilling. 
Innstillingen skal vise hva rådmannen anser for å være det beste alternativet, basert på en samlet 

vurdering av faglige og økonomiske konsekvenser. Mulig alternativ innstilling fremmes; hvis ikke 

alternativ innstilling fremmes skal det anmerkes med “rådmannen fremmer ingen alternativ 

innstilling” 

 

 

Dokumentliste: 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1. Budsjett 2020- Økonomiplan 2020-2023 

Vedlegg 2. Valgte tiltak - lang liste (1) 

Vedlegg 3. Ikke-valgte tiltak - lang liste (1) 

vedlegg 4. NK_Kommunale satser 2020 

vedlegg 5. Gebyrer Ofoten Brann IKS 

Vedlegg 6. NK_Leiepriser innendørs - ekstern 2020 

Vedlegg 7. NK_Leiepriser innendørs - idrett 2020 

Vedlegg 8. Narvik Kulturhus- søknad tilleggsbevilgning 

Vedlegg 9. NK_Vedtatte Gebyrer-kultur 2020 

Vedlegg 10. Narvik Kirkelige Fellesråd- budsjettinnspill 

Vedlegg 11. Prosjektsøknad Narvikregionen 2019 

Vedlegg 12. Budsjett Narvikregionen 2019xlsx 

Vedlegg 13. Kjøreplan Narvikregionen 

Vedlegg 14. Resultat og likviditetsprognoer 2019 - 2022 NKH - 26.02.2019 (1) 

Gebyrgrunnlag 2020 Renovasjon Narvik kommune (1) 

Innspill budsjett 2020 - 2023 - Allmennlegeutvalget DNLF lokalt 

Innspill budsjett 2020 - 2023 - AMU 

Innspill budsjett 2020 - 2023 Delta 

Innspill til budsjett 2020 - 2023 - Skolenes landsforbund 

Innspill til budsjett 2020 - 2023 - Eldrerådet 

Innspill til budsjett 2020 - 2023 - Utdanningsforbundet 

Innspill til budsjett 2020-2023 - Fagforbundet 



Innspill til busjett 2020 -2023 - NSF (sykepleieforbundet) 

Fellesbudsjett AP-SP- H-SV-KRF 

Budsjettforslag FRP 

Budsjettforslag MDG-RØDT 

 

 


