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Harstad og Narvik kommune profilerer seg sammen på stor 
internasjonal oljemesse 
 
 
Messen som er i tidsrommet 2. til 5. mai 2016, er i tillegg til å være verdens største olje/gass-messe, en av 
de største arenaer for norsk næringsliv og kobling mellom politikere og industri. OTC har de senere år blitt 
berømt for å være «arenaen man MÅ delta på», nettopp fordi man på noen intensive dager har sjansen til å 
møte hele det samlede industri-Norge. Tidligere deltakelse fra Narvik har sikret etableringer av avdelinger 
for TESS og  Storvik & Co og generelt økt arbeidsmengde for vår industri. 
  
I årevis har oljebyen Harstad vært tilstede og knyttet kontakter på vegne av sin industri. Narvik-miljøet har i 
den senere tid forsterket sine bånd til Harstad, og velger i år å delta sammen i en sterk konstellasjon fra 
midtre Hålogaland. ( ordfører i Harstad deltar også)  Sammen står vi sterkere, noe som er viktig for Narvik-
samfunnet. 
  
I forbindelse med at verdens eneste nye område for leiting etter olje og gass, åpnes opp i Barentshavet i 
sommer, den såkalte 23. konsesjonsrunde, er interessen enorm fra verdens oljeselskaper og 
leverandørindustri. Aktørene posisjonerer seg i Nord-Norge, og Narviks fortrinn som logistikk- og 
kompetanse-by i nord, kan endelig komme til sin rett.  Som Nord-Norges logistikk-knutepunkt, er det viktig å 
ta en aktiv rolle i den økte industrielle aktiviteten som kommer i nær fremtid. 
Som Universitetsby, med sterk kaldt-klima-kompetanse, er Narvik sentral med en kompetanse som 
majoriteten av operatør- og leverandør-selskapene trenger. Under parolen:  «Narvik, the gateway to the 
Arctic», vil man sette søkelys på byens unike logistikk-posisjon, og samtidig universitetsmiljøets arktiske 
kompetanse. 
  
Det politiske miljøet i Narvik støtter kraftig opp om initiativet som tas for å re-etablere kompetansemiljøet i 
byen og for å skape vekst og flere arbeidsplasser.  Det finnes en rekke muligheter. En kan nevne; 
kommende LNG-anlegg, elektromekanisk produksjon, space, forsvar- og subsea-kompetanse, prosess-
industri osv.  Narvik har igjennom flere 10-år vært en sterk kompetanseby. 

  
-  Det er viktig for det politiske Narvik å markere byen utad og bidra til å markedsføre det nye 
«Teknologibyen-Narvik-initiativet», blant annet med Ofotech AS. 
-  Det er viktig for Narvik å fronte den arktiske spisskompetansen som universitetsmiljøet i byen har 
som sitt sterke fortrinn. 
-  Narvik-miljøet har deltatt i flere år ved OTC, i Houston, og for første gang stiller det politiske 
Narvik sterkt, skulder ved skulder sammen med industrien. 

  
Ved OTC er det byene Bodø, Harstad, Narvik, Hammerfest og Kirkenes som profilerer seg aktivt på messen 
og for Narvik og Harstad kommune er det ordførerne som deltar.  Via disse standene markedsføres Nord 
Norge som helhet.  Dette er viktig nå når oljevirksomheten flytter nordover.   Det er slutt på den tiden hvor 
hver og en kjempet for seg selv. 
Det er en regional ånd over landsdelen, hvor mange har skjønt at vi står sterke og bedre rustet igjennom 
samarbeid.  Nord-Norge vises tydelig via sine stand-plasser på OTC, og legges positivt merke til. 
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