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Det er gjort følgende vedtak i saken:

1.
Narvik kommune mener at den lokale beskatningsretten av eiendom og naturressurser må
opprettholdes, og i størst mulig grad unntas fra inntektsutjevning.
2.
Narvik kommune anbefaler at man innen barnehagesektoren benytter den alternative
delkostnadsnøkkelen uten innbyggernes utdanningsnivå som kriterium, fordi innføring av
maksimalpris, gratis kjernetid og andre tiltak antas å redusere betydningen av innbyggernes
utdanningsnivå.
3.
Narvik kommune mener at ordningen med refusjon for særskilt ressurskrevende brukere må
styrkes som virkemiddel i kostnadsutjevningen. Dette må gjøres gjennom å opprettholde den som en
øremerket ordning utenfor rammetilskuddet. Ordningen må utvides til å gjelde personer over 67 år.
For brukere som faller inn under refusjonsordningen, må kommunen kunne søke refusjon for
kostnader som er oppstått etter enkeltvedtak etter opplæringsloven.
4.
Det bør foretas en årlig oppdatering av vektingen av delkostnadsnøklene, slik at man får tatt
hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.
5.
Narvik kommune mener kommuner med naturressursbasert næring må tilgodeses gjennom en
utvidelse av naturressursskatten.
6.
Narvik kommune mener at om selskapsskatten tas inn i skatteutjevningen, så bør det tas høyde
for at verdiskapning basert på naturressurser ikke nødvendigvis gir like stor vekst i sysselsettingen, og
dermed personbeskatningen. Det bør lages insentiver for kommunene som kan føre til økt fokus på
vekst i næringer basert på utnyttelse av naturressurser.
7.
Narvik kommune støtter regjeringens forenkling av de regionale virkemidlene, men det er
viktig at grunnprinsippene bak ordningene opprettholdes.
8.
Ved en eventuell reduksjon i vektingen i delkostnadsnøkkel for psykisk utviklingshemmede
innen pleie og omsorg, må denne virkningen følges opp med en reduksjon i egenandel knyttet til
refusjonsordningen for ressurskrevende brukere.
9.
Narvik kommune mener at skatteandelen må videreføres og utgjøre maksimalt 40 % av
kommunesektorens samlede inntekter.
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