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001/19: Narvik kommunes økonomiplan 2020-2023 
 

13. 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 

 

14. 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 

 

 
 

 

15. Lånevedtak 
1. 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 

 

16. 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 

 

 

 

4. Diverse 

7. Næringsfond 

8. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 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. 

 

 

 

 

 

26.11.2019 Narvik formannskap 

Votering: Rådmannens grunnlag ble enstemmig vedtatt. Partiene tar forbehold til kommunestyrets 

møte 12.12.2019.  

 

 

 

 

FORMS- 001/19 Vedtak: 

12. 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 

 

3. Investering / finansiering 

3. Investeringer  

4. Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2020: 

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

betingelser i henhold til Narvik kommunes vedtatte 

finansforvaltningsreglement. 

6. 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 
1. 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 
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 

 

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 
8. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd 

for 2020 på 

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. 

 

7. Næringsfond 
 

Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet. Kommunestyret vedtar følgende fordeling 

av næringsfondet for 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for 

kontrollutvalget når dette er vedtatt 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

 

 

 

 

 

 

002/19: Reglement for saksbehandling i politiske organ 
 

 

1. Med henvisning til kommuneloven § 11-12 vedtar kommunestyret foreliggende forslag til 

reglement for saksbehandling i politiske organ. 
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003/19: Reglement for partssammensatt utvalg 
 

 

1. Med hjemmel i kommuneloven § 5-11 og hovedavtalen del B § 4 vedtar kommunestyret 

foreliggende forslag til reglement for partssammensatt utvalg. 

 

2. Rådmannen er ansvarlig for iverksetting av reglement for partssammensatt utvalg. De 

ansatte skal være representert med 4 representanter.  
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004/19: Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 
 

 

1. Med hjemmel i kommuneloven § 11-13 vedtar kommunestyret foreliggende forslag til 

reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter. 
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005/19: Reglement for delegering av myndighet og innstillingsrett (politisk 

delegasjonsreglement) 
 

 

1. Med hjemmel i kommuneloven § 5-14 vedtar kommunestyret foreliggende forslag til 

reglement for delegering av myndighet og innstillingsrett (politisk delegasjonsreglement). 

 

2. Komplett politisk delegasjonsreglementet utarbeides digitalt i program KF delegering, og 

legges frem for politisk behandling ved ferdigstillelse. 
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006/19: Høringssvar på forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 
 

 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 12.08.2019 vedrørende høring av forslag til 

endringer i barnehageloven med forskrifter. Narvik kommune sender herved inn vårt høringssvar.  
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007/19: Oppsigelse av samarbeidsavtale om pedagogiske psykologiske tjenester for 

Ofoten 
 

Rådmannen gis i oppdrag å iverksette utredning av fremtidig driftsform knyttet til pedagogisk 

psykologisk tjenester for Narvik kommune.  

 

Samarbeidsavtale om Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Ofoten av 6. juli 2010, sies opp  

per 1. januar 2020 med virkning tidligst f.o.m 1. januar 2021. 
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008/19: Eiendomsskatt 2020 - Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b 
 

 

Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Narvik kommunestyre     

 

 

Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende  

 

innstilling: 
Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b i 2019 videreføres i 2020, jf. vedlagte lister. 

Vedtaket er gjort ihht. eiendomsskatteloven § 7 a og b, og takstvedtektene for Narvik 

kommune punkt 6.2.  

 

 

 

 

Rådmannen i  Narvik,  

Lars Skjønnås 

 

 

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

 

Ordføreren i Narvik, 

Rune Edvardsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSUTREDNING : 
 

Innledning. 
Narvik kommune har innført eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen. Med hjemmel i 

eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita eiendommer helt eller delvis for 

eiendomsskatt. Kommunestyret skal hvert år ta stilling til hvilke eiendommer som skal fritas og i 

hvilken grad det skal gis fritak. 

 

Faktadel. 
Det fremgår av eiendomsskatteloven § 7: 

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke 

eller staten. 

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år 

frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i 

kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.» 

 

Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a 
Det fremgår av brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 at det må foretas en konkret 

helhetsvurdering, hvor man blant annet må vurdere: 

· Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige 

· Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd 

· Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer 

· Finansieringen av stiftelsen/institusjonen 

 

Kommunestyret i Narvik har i sak 128/18 vedtatt hvilke eiendommer som er fritatt etter § 7 for 

skatteåret 2019. Kommunestyrene i Tysfjord og Ballangen har også vedtatt dette i egne saker. 

Innvilgede fritak etter § 7 a omhandler i hovedsak barnehager, idrettslag, frilufts- og 

kulturinstitusjoner, grendehus, museum, religiøse samfunn, humanitære organisasjoner og 

omsorgsboliger/boliger for vanskeligstilte som er eid av institusjoner, og studentboliger. 

 

Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b 
Innvilgede fritak etter § 7 b omhandler verneverdige eller fredete bygninger, hvor verneverdige bygg 

har 50 % fritak og fredete bygg har 100 % fritak. 

 

Det er ikke krav om taksering av fritatte bygg. 

 

- 

 

På grunn av overgang til ny kommune, vil det i løpet av 2020 bli gjort en gjennomgang av fritakene 

etter bokstav a og b for å sikre at alle som er fritatt helt eller delvis i dag, oppfyller vilkårene og 

dermed at likebehandlingsprinsippet følges.   

 

Rådmannens vurdering: 

Eiendomsskatteloven § 7 a 



 

 

Tidligere innvilgede fritak i Narvik, Ballangen og Tysfjord foreslås videreført. 

 

Eiendomsskatteloven § 7 b 
Tidligere innvilgede fritak i Narvik og Ballangen foreslås videreført. For alle tidligere innvilgede 

fritak i Narvik foreligger vedtak om fredning eller verning.  

 

Innstilling. 
Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b i 2019 videreføres i 2020, jf. vedlagte lister. Vedtaket er 

gjort i hht. eiendomsskatteloven § 7 a og b, og takstvedtektene for Narvik kommune punkt 6.2. 
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009/19: Målform for Nye Narvik kommune 
 

 

 

Kommunestyret fatter vedtak om at målform for nye Narvik kommune er bokmål. 
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010/19: Spillemidler 2020 
 

1.Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse for Narvik rulleres slik: 

-Periodiseringen av den kortsiktige handlingsplanen justeres (pkt 5.2 Anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet, ikke prioritert oppsett). - Pkt 5.1 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet, prioritert oppsett endres 

slik at det gjenspeiles kommunestyrets endelige vedtak om prioriteringer av spillemiddelsøknader 

2020. 

 I tillegg vil søknaden fra Narvik kommune, Ballangen rulleres inn i den eksisterende plan. 

2. Kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser revideres for hele den nye kommunen. 

3. Følgende prioritering for søknader 2020 

  



 

 

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 

Idrett og- og friluftslivsanlegg 

Ordinære anlegg: 

Prioritering Søker Prosjekt Søknad Søknadssum 

           1 Narvik kommune Rehabilitering av kunstgress 

hovedarena 

Fornyet 969 000,- 

           2 FK Mjølner Etablering av kunstgressbane 

Jakla 1 

Fornyet 1 000 000,- 

           3 FK Mjølner Rehabilitering av kunstgressbane 

2 

Fornyet 950 000,- 

           4 Herjangsfjellet tur - og 

løypelag 

Bygging av garasje/ servicebygg Fornyet 519 000,- 

           5 Bjerkvik IF Rehabilitering av 

ventilasjonsanlegg i 

Bjerkvikhallen 

Fornyet 542 000,- 

           6 Narvik kommune Narvik ungd. skole, flerbrukshall Fornyet 12 840 000,- 

           7 Narvik kommune Narvik ungd. skole, turnhall Fornyet 7 951 000,- 

           8 Herjangen tur - og 

løypelag 

Etablering av skilt/ merking Fornyet 29 000,- 

 9 Ankenes skiklubb Rehabilitering av lysanlegg Ny 145 000,- 



 

 

10 Narvik slalåmklubb Bygging av nedfart/trasé - 

Parallellslalåm 

Ny 1 200 000,- 

11 Narvikfjellet AS Rehabilitering av lysanlegg, 

slalåmbakke   

Ny 1 200 000,- 

12 Narvikfjellet AS Rehabilitering av skitrekk/heis 

slalåmbakke 

Ny 1 200 000,- 

13 Narvikfjellet AS Rehabilitering av skitrekk/heis, 

Utforløype 

Ny 653 000,- 

14 Narvikfjellet AS Rehabilitering av skitrekk/heis 

storslalåmbakke 

Ny 1 200 000,- 

15 Narvikfjellet AS Bygging av skitrekk/heis, 

Storslalåm 

Ny 1 200 000,- 

16 Narvikfjellet AS Bygging av downhilltrasè - 

Narvikfjellet 

Ny 995 000,- 

17 Narvikfjellet AS Bygging av trasé, ski/ turløype - 

Narvikfjellet 

Ny 1 057 000,- 

18 Narvikfjellet AS Bygging av downhilltrasè - 

Narvikfjellet 

Ny 407 000,- 

19 Narvikfjellet AS Bygging av trasé, turløype ved 

Narvik alpinsenter 

Ny 120 000,- 

20 Narvikfjellet AS Bygging av downhilltrasè - 

Narvikfjellet 

Ny 668 000,- 



 

 

21 Narvikfjellet AS Bygging av trasé, turløype ved 

Narvik alpinsenter 

Ny 940 000,- 

22 Narvikfjellet AS Bygging av downhilltrasè - 

Narvikfjellet 

Ny 416 000,- 

23 Narvikfjellet AS Bygging av trasé, turløype ved 

Narvik alpinsenter 

Ny 389 000,- 

24 Narvikfjellet AS Bygging av trasé, turløype ved 

Narvik alpinsenter 

Ny 463 000,- 

25 Narvikfjellet AS Bygging av tidtaker/sekretariat - 

Narvikfjellet 

Ny 320 000,- 

26 Narvik slalåmklubb Bygging av lager/garasjebygg Ny 1 200 000,- 

  

  

Nærmiljøanlegg: 

  

Prioritering Søker Prosjekt Søknad Søknadssum 

1 Narvik kommune Narvik ungd. skole - 

trampolinepark 

Fornyet 300 000,- 

2 Narvik kommune Narvik ungd. skole - ballbinge Fornyet 300 000,- 

3  Narvik kommune, Rehabilitering av ballbinge, Ny 233 000,- 



 

 

Ballangen Ballangen skole 

 

 

3. De prioriterte søknadene gis underskrift av ordfører såfremt det foreligger: 

a. tilsagn om kommunal bevilgning. 

b. prioritert i kommunens økonomiplan. 

c. fullfinansiert søknad. 

d. kommunal garanti for anlegget. 

e. godkjent momskompensasjon. 

 

 

 

 

 

Rådmannen i  Narvik,  

Lars Skjønnås 

 

 

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

 

Ordføreren i Narvik, 

Rune Edvardsen 
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011/19: Videreføring av forliksråd 
 



 

 

  

Kommunestyret vedtar at det eksisterende forliksrådet i gamle Narvik kommune og Ballangen 

kommune videreføres inn i nye Narvik kommune i 2020. 
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012/19: Lokal forskrift (gebyrregulativ) 2020 
 

1. Lokal forskrift (gebyrregulativ) 2020 for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker, 

konsesjonssaker, tiltaksplaner og saker etter jordloven om konsesjon, oppmåling, kart, 

eiendomsinformasjon og salg av eiendom, festekontrakter, m.m., vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningsloven, (jf. § 33-1), forurensningsloven, (jf. § 52a), forurensningsforskriften, (jf. § 2-12), 

lov om eierseksjoner, (jf. § 15), jordloven, (jf. § 12), konsesjonsloven, (jf. §§§ 2, 3), samt 

matrikkelloven, (jf. § 32), og matrikkelforskriften (jf. § 16). 

 

2. Lokal forskrift i hht. dette vedtakets pkt. 1), kunngjøres i Norsk Lovtidende etter endelig vedtak 

i kommunestyret for nye Narvik kommune. 

 

3. Lokal forskrift i hht. dette vedtakets pkt. 1), revideres i forbindelse med behandlingen av nye 

Narvik kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024. 
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013/19: Behov for barnehageplasser i økonomiplanperioden 2020-2023 
 

 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å legge prognosen som foreligger i denne saken 

til grunn for videre arbeid med antall barnehageplasser i Narvik kommune i 

økonomiplanperioden 2020-2023. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at foresatte kan få tilbud om 

ønsket type barnehageplass, herunder deltidsplasser. Dersom kostnadene ikke kan 

dekkes innenfor dagens ramme, bes det om at rådmannen utreder økonomiske 



 

 

konsekvenser innen hovedopptak 2020.  

 

3. Ørarampen barnehage AS gis ikke forhåndsgodkjenning av utvidelse på inntil 56 

barnehageplasser. Avslaget er begrunnet med at det ikke er behov for å øke antallet 

barnehageplasser i Narvik kommune.  

 

4. Hoppensprett Narvik AS gis ikke forhåndsgodkjenning av utvidelse på inntil 30 

barn i alderen 0-6 år. Avslaget er begrunnet med at det ikke er behov for å øke 

antallet barnehageplasser i Narvik kommune. 

 

5. Beisfjord FUS barnehage AS gis forhåndsgodkjenning av utvidelse til totalt 72 

barnehageplasser fra det tidspunktet barnehagen flytter inn i det nye bygget. 

Godkjenningen er begrunnet med at det er behov for å øke antall barnehageplasser i 

Beisfjord. Utvidelsen må være iverksatt senest 1.8.2021 ellers bortfaller 

forhåndsgodkjenningen. 

 

6. Godkjenning av utvidelse i private barnehager betyr at antall plasser i kommunale 

barnehager må nedjusteres. Omfang av nedjustering vurderes i første kvartal 2020. 

 

7. Punkt 3, 4 og 5 er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jamfør 

barnehageloven § 14, 5. ledd. 
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