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Narvik kommune 
Att: Ordfører Rune Edvardsen 
postmottak@narvik.kommune.no 

 
 
 

Narvik, 9.oktober 2017 
 
 
 

Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling 
 
 
De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger om hvordan kommunens nærings- og 
eiendomsutviklingsarbeid kan organiseres. Vi formoder at utgangspunktet hver gang har vært 
hvordan dette arbeidet kan gjøres bedre, hvordan få et bedre resultat av de ressursene som legges 
inn i arbeidet for å få vekst og utvikling og flere arbeidsplasser.  
 
Utgangspunktet denne gang var forvaltningsrevisjonen som i 2014 ble gjort av Narvik kommunes 
næringsutvikling. Kontrollutvalget oppsummerte da: «Den administrative og politiske 
kommuneledelsen må ta eierskap til næringsutviklingen, via rollene som eier og bestiller».  
 
På bakgrunnen av forvaltningsrevisjonen ble det iverksatt en ekstern evaluering av Narvik kommunes 
organisering av næringsutvikling og eiendom. BDO leverte sin rapport i april i år og etter det har 
diskusjonen etter vår mening dreid seg for mye om antall selskap og om hvem som gjør hva.   
 
På side 19 i BDO-rapporten pekes det på det som etter vår mening også er en helt sentral del av 
problemene i næringsutviklingsarbeidet, men som ikke får særlig oppmerksomhet:  
 
«Kommunen skal være en troverdig og stabil samarbeidspart for næringslivet. Dette må synliggjøres 
gjennom politiske prioriteringer hvor administrasjonen følger opp. Primært dreier dette seg om 
strategisk arbeid, veivalg, interesse og engasjement.  
 
På det overordnete strategiske nivået er det mye å hente. Her kan samfunnsdelen i kommuneplanen 
bli et mye mer aktivt verktøy for både kommune og næringsliv. Den peker ut retningen for Narvik-
samfunnet på en god måte. Det er dessverre ikke et veldig kjent og brukt dokument. Politisk fora bør 
sette av tid til å skape en tverrpolitisk enighet om de store satsingene til Narvik – de satsingene 
som vil sette kommunen på kartet. De som bidrar til samhandling mellom kommune, øvrige 
offentlige aktører og næringsliv. Vi sitter med et inntrykk av at denne debatten har politikerne i 
Narvik vegret seg for å ta. Det brukes relativt liten tid i det politiske miljøet til å drøfte hva Narvik 
skal bli best på og hvordan man kan ta ut dette potensialet».  (Våre uthevinger) 
 
Narvik kommune kan ikke organisere seg bort fra det ansvaret kommunens politikere og 
administrasjon har. Uavhengig av antall selskap eller hvordan man velger å organisere arbeidet må 
kommunens øverste politiske og administrative ledelse ta eierskap, utforme strategier og styre dette 
arbeidet. Det kan ikke overlates fullt og helt til andre. I BDO-rapporten kommer det også klart frem:  
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«Det synes som det er behov for å etablere en eierstrategi slik at de selskapene kommunen eier 
faktisk kan fungere som virkemidler for å nå de næringspolitiske målene som settes. Politiske og 
bedriftsøkonomiske mål brukes som et virkemiddel til effektiv styring og kontroll».  
 
og  
 
«Manglende eierstyring begrunnes i både manglende kapasitet og kompetanse. Skal Narvik 
kommune lykkes med dette må administrasjonen og de involverte politikerne settes i stand til å utøve 
eierstyring». 
 
Narvikregionen Næringsforening mener kommunens nærings- og eiendomsutviklingsarbeid bør 
konsentreres i henholdsvis Futurum AS og Narvikgården AS. Vi mener det er viktig å skille delvis 
kommersiell eiendomsutvikling og ikke kommersiell næringsutvikling i to selvstendige selskaper, men 
hvor selskapene er samlokalisert. 
 
Samle mest mulig av forvaltning, drift og eiendomsutvikling i ett selskap.  
BDO-rapporten synliggjør at mange av kommunens selskaper/enheter driver beslektet virksomhet. 
Ved å samle mest mulig i ett selskap vil gevinsten være stor og selskapet vil med fordel kunne 
forvalte og drifte eiendommer selv om disse eventuelt eies av Narvik kommune eller andre 
kommunale selskap/foretak eller enheter. 
 
Narvikgården AS må sies å være en av kommunens største suksesshistorier de siste årene. At 
bystyret har valgt å bruke Narvikgården til å løse mange viktige samfunnsoppgaver som f.eks. 
utbyggingen av den nye bydelen på Trekanten, Narvikfjellet, og at selskapet har vært engasjert i 
realisering av Nordkraft arena, nytt hotell og Det 4.hjørnet har hatt stor betydning. 
 
Selskapet har vært viktig for utvikling og vekst i mange år og selskapet samarbeider også godt med 
private aktører noe som i utgangspunktet ikke er en selvfølge da selskapet også opererer i et 
kommersielt marked.  
 
Narvikgården må ha rammebetingelsene som er nødvendige for å kunne fortsette verdiskapende 
eiendomsutvikling for Narvik kommune.  
 
Samle mest mulig av næringsutviklingsoppgaver i ett selskap.  
Mange av selskapene kommunen eier helt eller delvis arbeider med næringsutvikling. Narvik 
kommune bør overta 100 % av eierskapet i Futurum AS og la selskapet få overført så mye som mulig 
av næringsutviklingsoppgavene som andre arbeider med i dag.  
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BDO-rapporten konkluderer med at Narvik kommune må ta styring på hvem som skal ha hovedfokus 
på regional næringsutvikling og at dagens system er for lite samordnet, er ukoordinert og ikke har 
skapt ønskede resultater. Vi er enig i dette og mener det er naturlig at Futurum bør overta 
sekretariatsfunksjonen for Ofoten regionråd og derigjennom gis en ledende rolle i det regionale 
næringsutviklingsarbeidet. Selskapet bør også settes i stand til allerede nå å utføre oppgaver for  
Ballangen og Tysfjord og fortsette samarbeidet med Evenes kommune og andre kommuner i 
regionen.    
 
Næringssjef 
I diskusjonen etter forvaltningsrevisjonen og BDO-rapporten er det trukket frem at kommunen må ta 
et sterkere grep om næringsutviklingsarbeidet.  
 
Næringsutviklingsmiljøet er fragmentert. I hvert selskap/organisasjon arbeides det godt, men 
manglende koordinering og til dels overlappende arbeid gir ikke gevinst.  
 
Narvik kommune kan ikke distansere seg fra næringsarbeidet. Selv om kommunen har egne selskaper 
som arbeider med nærings- og eiendomsutvikling vil det være nødvendig å ha et aktivt engasjement 
og utøve en tydelig eierstyring fra kommunens side. 
 
I BDO-rapporten står det: 
 
«Utfordringen er å få til samhandling mellom aktørene, både de kommunen direkte eier og andre 
som jobber innen næringsutvikling. Hadde disse gått mer i takt og arbeidet systematisk og koordinert, 
ville Narvik kommune fått bedre effekt av arbeidet og de betydelige ressursene de bevilger. Det synes 
å være et savn av en overordnet strateg som styrer og koordinerer.» 
 
I dag er det en svakhet i at hverken politikerne eller kommuneadministrasjonen utøver god 
eierstyring. Det er nødvendig at kommunen tar et sterkere grep og en kommunalt ansatt næringssjef 
vil kunne sette administrasjonen og politikerne i stand til det.   
 
For å sikre nødvendig forankring bør Narvik kommune ansette en egen næringssjef som har god 
næringslivserfaring, men som også har god kjennskap til offentlig sektor. Gjennom en kommunal 
næringssjef vil kommunen få nødvendig styring med næringsutviklingsarbeidet og næringssjefen vil 
daglig kunne påse at de ulike aktørene gjør det de er satt til å gjøre og sikre god rolleavklaring. 
 
En kommunal næringssjef vil bidra til større bevissthet i kommunens ledelse om viktigheten av å 
være tett på å legge forholdene til rette for næringslivet og vil også skape større næringspolitisk 
engasjement.  
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Næringssjefen må ha en formell funksjon eller i det minste være observatør i styrene i Futurum AS, 
Narvikgården AS og Narvik Havn KF og i andre selskap der det er naturlig. Næringssjefen må ha en 
aktiv rolle i å utøve kommunens eierskap og sørge for at overordnede strategier blir fastlagt og  
for å trekke opp målsettinger for næringsarbeidet. Det er også naturlig at næringssjefen 
leder/koordinerer kommunens lobbyarbeid med ressurser fra både det politiske miljø og fra 
næringsutviklingsselskapet. 
 
Næringssjefen bør arbeide tett både med den politiske- og administrative ledelsen i kommunen og  
være direkte underlagt rådmannen.   
 
Forfatterne av BDO-rapporten hevder en kommunal næringssjef vil bidra til lengre avstand mellom 
det operative næringsarbeidet og den strategiske posisjonen som Narvik bør ta. Det er vi ikke enig i 
og erfaringene fra de siste ti-årene mener vi underbygger dette. Vi mener tvert om at det vil bli 
kortere avstand med en kommunal næringssjef. Det vil også bidra til bedre samhandling mellom 
Narvik kommune og næringslivet.   
 
Samlokalisering 
Vi har ved flere anledninger foreslått at det meste av nærings- eiendom- og utviklingsaktører bør 
samlokaliseres. Gjennom samlokalisering vil det lettere kunne utvikles et godt og målrettet arbeid. 
Alle selskapene vil kanskje ikke kunne juridisk slås sammen, men ved å samle flest mulig på samme 
sted vil mye av dobbeltarbeidet vi opplever i dag kunne unngås. 
 
Avslutning 
Næringsutvikling er bare en av de mange oppgavene kommunene skal ivareta, men suksessrike 
kommuner kjennetegnes av et utstrakt samarbeid mellom lokalt næringsliv og kommunen.  
 
Narvikregionen står fortsatt overfor store utfordringer og det må skapes mange nye arbeidsplasser 
for å sikre bosetting og vekst i antall innbyggere i regionen.  
 
Disse jobbene blir ikke skapt av politikerne i Narvik. Bystyret kan ikke vedta næringsutvikling og 
næringsutvikling skapes heller ikke i næringsutviklingsselskapene. Næringsutvikling skjer i regi av 
enkeltpersoner og bedrifter.  
 
Skal vi lykkes er det avgjørende at man klarer å samhandle på en måte som gjør at nye initiativ og 
ideer realiseres i form av lønnsomme og attraktive arbeidsplasser. 
   
Narvik kommune hverken kan eller skal være motor for næringsutviklingsarbeidet alene, men 
kommunen kan legge forholdene til rette for at rammebetingelsene blir så gode som mulig. Akkurat 
det har større betydning enn hvordan man til slutt velger å organisere arbeidet.  
 
Som nevnt innledningsvis har det gjennom flere tiår vært gjort utallige utredninger om hvordan man 
kan få en bedre organisering av eiendoms- og næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Det har gått 
tre år siden forvaltningsrevisjonen ble gjort og at organiseringsdiskusjonen hele tiden holdes varm 
har ikke vært positivt for noen, heller ikke for næringsutviklingsarbeidet. Nå vil vi sterkt anmode om  
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at kommunen snarest gjør de nødvendige vedtak. Det er nok utredninger, nå trengs det beslutninger.  
 
For å sikre god implementering av en ny organisering bør det vurderes om BDO eller andre eksterne 
ressurser som har arbeidet med prosessen skal involveres. Det kan med fordel også vurderes i 
forbindelse med utarbeidelsen av en ny eierskapsmelding der det bør settes noen nye overordnede 
mål for hva kommunen som eier ønsker å oppnå og som sikrer at selskapene driver i tråd med 
vedtektene og politiske og administrative føringer.    
 
Narvikregionen Næringsforening har om lag 250 bedrifter i Narvik kommune som medlem. Vi ønsker 
å være en konstruktiv, men tydelig og krevende samarbeidspartner i næringsutviklingsarbeidet.   
 
  
Med vennlig hilsen 
Narvikregionen Næringsforening 
 

      
Frank Sundermeier       Kjetil Moe 
Styreleder       Daglig leder  
 
 
e-post: kjetil@nrnf.no 
 
 
Kopi: - Komite for organisering av næringsutvikling og eiendom 
          - Rådmannen i Narvik kommune 


