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Vedr. samhandling i næringsutviklingsarbeidet.
Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Narvik kommune diskuteres jevnlig i ulike miljøer som er
opptatt av utvikling og vekst i Narvik kommune og i regionen rundt. Slik tilfellet også er for
næringslivet og oss i Narvikregionen Næringsforening.
Vi er kjent med at det for tiden pågår strategiprosesser i flere av selskapene som er viktige
instrumenter for utvikling og vekst; dette skjer i Futurum AS, i Narvik Havn KF og i Forskningsparken i
Narvik AS.
Vi oppfordrer både kommunen og selskapene å være offensiv. På vegne av næringslivet ber vi
kommunen ta initiativ overfor selskapene for å fordele oppgaver og ansvar på en mer tydelig og
effektiv måte enn vi ser i dag. Hver enkel aktør arbeider godt, men i sum får vi ikke nok kraft ut av
ressursene som samlet brukes på næringsutvikling.
Forvaltningsrevisjonen av kommunens næringsutviklingsarbeid som ble utført av KomRev NORD i
2013/2014 slo fast at det var et klart behov for å bedre samarbeidet mellom aktørene som er
involvert i næringsutviklingsarbeidet. I rapporten ble det også pekt på et utbredt ønske om en
dedikert koordinator i Narvik kommunes administrasjon som kan ha ansvar for å samordne
aktivitetene i selskap som kommunen har eierskap i.
Etter at Narvik kommune og selskapene tok tak i utfordringene har mye blitt bedre, men fortsatt er
mye ugjort og ønskede resultat uteblir. Næringsutviklingsmiljøet i Narvik er fortsatt fragmentert, i
hvert selskap/organisasjon arbeides det godt, men manglende koordinering og til dels overlappende
arbeid gir ikke gevinst.
Totalt sett rår de ulike selskapene over mange ressurser, men på grunn av fortsatt manglende
rolleavklaring og koordinering får man ikke full effekt av arbeidet. Vi synes blant annet derfor det vil
være naturlig at Narvik kommune vurderer hvorvidt en næringssjef ansatt i kommunen vil kunne
styre dette arbeidet.
Vi ber dere også om å ta initiativ til en samlokalisering av flere selskap som er sentral i
næringsutviklingsarbeidet.
For oss synes det naturlig at Futurum AS, deler av Narvik Havn KF, Narvikgården AS,
Forskningsparken i Narvik og Narvik Kapital AS vurderes samlokalisert. I tillegg bør plandelen av
kommunens enhet for Areal- og samfunnsutvikling samlokaliseres med de øvrige slik at et miljø
arbeider sammen fra idé til gjennomføring av nye planer og prosjekt.

Etter hva vi kan se er Ofoten regionråd i ferd med å etablere seg som en ny utviklingsaktør som
arbeider med noe av det samme som flere av de andre selskapene som nevnt overfor. Dersom
regionrådet også i fremtiden skal være det bør også regionrådets sekretariat vurderes samlokalisert
med de øvrige aktørene.
Gjennom en samlokalisering av de nevnte virksomhetene vil man enklere få til et koordinert og
målrettet arbeid. Et godt samarbeid mellom disse aktørene er avgjørende for om vi skal lykkes med å
beholde de arbeidsplassene vi har og ikke minst skape nye. Da må samhandlingen bli enda bedre enn
i dag.
I den grad det er ønskelig at vi skal utdype vårt syn er vi selvsagt positive til dette.
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