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Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 - 2015 

 

Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende  

 

 

innstilling: 

 

1. Narvik bystyre vedtar Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011 – 2015 som 

kommunens overordnet styringsdokument for næringsutvikling. 

2. Handlingsprogrammet og tiltak  revideres hvert andre år. 

 
 

 

07.02.2012 FORMANNSKAP 

 

Saksordfører: Rune Edvardsen 

 

Rådmannens fremmet følgende endret innstilling: 

 

1. Narvik bystyre vedtar Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011 – 2015.  

2. Planen danner grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi 2011 – 2015.  

3. Handlingsprogrammet og tiltak revideres hvert andre år.  

 

Morten Qvam, Rødt kom med følgende protokolltilførsel: 

 

Svært mye av innsamlede data som danner grunnlag for presentasjon av tall og analyser, har 

sin opprinnelse fra 2008. Dette er data som i dag er fire år gamle, og i en næringsplan for 

perioden 2011 – 2015, vil disse tallene være syv år gamle i 2015. Det burde vært presentert 

mer oppdaterte data.  

 

Votering: 

Rådmannens endrede forslag – enstemmig vedtatt.  

 

 



FORM-010/12 INNSTILLING: 

 

1. Narvik bystyre vedtar Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011 – 2015.  

2. Planen danner grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi 2011 – 2015.  

3. Handlingsprogrammet og tiltak revideres hvert andre år.  

 

 
 

23.02.2012 BYSTYRET 

 

Geir Kristoffersen, FRP fremmet følgende protokolltilførsel: 

 

Narvik FRP finner det beklagelig at Narvik Lufthavn, Framnes er fullstendig utelatt fra Stategisk 

Næringsplan for Ofoten 2011-2015. 

Narvik Lufthavn, Framnes er en særdeles viktig brikke av regionsenteret Narvik, hva gjelder 

samferdsel, utdanning, næringslivet og viktigst av alt: helse. 

Narvik Lufthavn, Framnes vil være operativ minst gjennom hele planperioden, og derfor FRP hadde 

fått bestemme i all overskuelig framtid. Flyplassen burde derfor vært trukket fram som et fortrinn for 

Narvik og regionen. 

 

Næringsplanen viser til at regionen må ha en klar oppfatning vedrørende bompenger som 

finansieringsform, og kommunisere denne utad. Narvik FRP mener regionen må stå samlet mot 

bompengefinansiering, da utbygging av stamveier er at statlig ansvar. 

 

Votering: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

BYST-011/12 VEDTAK: 

 

1. Narvik bystyre vedtar Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011 – 2015.  

2. Planen danner grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi 2011 – 2015.  

3. Handlingsprogrammet og tiltak revideres hvert andre år.  

 

 

 

Rådmannen i  Narvik, 17. januar 2012.  

 
Wiggo Lauritzen 

 

          

Saken oversendes formannskapet for behandling. 

 

 

Ordføreren i Narvik, 27. januar 2012  

 
Tore Nysæter 



 

SAKSUTREDNING : 
 

 

1. Innledning.  
Kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord har gjennom regionsamarbeidet 

Ofoten regionråd revidert tidligere Strategisk Næringsplan (SNP) Ofoten 2006- 2009.  

Narvik kommune inngikk en avtale med Ofoten regionråd om bistand til revideringen og ny versjon av   

Strategisk Næringsplan (SNP) for Ofoten 2011 – 2015 foreligger nå til behandling i Narvik bystyre. 

 

Rådmannen har avventet behandlingen av saken til etter konstituering av nytt bystyre etter 

kommunevalget, da planen først og fremst skal virke i denne bystyreperioden. 

 

2. Faktadel.   
Planarbeidet har vært gjenstand for bred medvirkning gjennom høringer og innspill fra næringslivet og 

politikere samt at man har gjort analyser i regionen basert på statistisk materiale. 

 

Futurum AS er Narvik kommunes førstelinjetjeneste hva angår næringsrelaterte spørsmål. Med det 

som utgangspunkt inngikk Narvik kommune en tilleggsavtale med Futurum AS hvor Futurum fikk i 

oppgave å: 

a) utarbeide en analyse av næringslivet i Ofoten ut fra statistikk og kvalitative vurderinger. 

Analysen skulle dekke følgende områder: 

- Statisk bilde av næringslivet i Ofoten basert på oppdatert statistikker 

- Kvalitativ analyse av næringslivet i Ofoten 

- Våre sterke sider 

- Muligheter 

- Svakheter og trusler 

b) utarbeide en presentasjon av gjeldende SNPs hovedtrekk, næringsplanens delresultater, 

svakheter og eventuelle manglende momenter.  Dette innebærer at man foretar en evaluering 

av gjeldende plan og presenterer eventuelle nye innspill til den reviderte SNP samt forslag til 

innholdsmessige endringer. 

c) holde faglige møter og kontaktmøter med næringslivet under prosessen.  

 

Forslag til revidert SNP ble sendt på høring 3. november 2010 med høringsfrist 4. januar 2011.  

 

Planen består av 2 deler: 

Del 1: Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006– 2009. Dette for å gjøre den 

fremtidsrettede handlingsdelen mer tilgjengelig samtidig som en sikrer en dyptgående analysedel for 

grundigere studier og forankring. 

 

Del 2: Handlingsplan 2011 - 2015 

 

Hovedmålet for SNP 2011 – 2015 er: 

1. Skape (netto) 500 nye arbeidsplasser innen 2015 i privat og offentlig sektor 

2. Ha oppnådd etablering av nye statlige/fylkeskommunale institusjoner med 

minimum 100 nye arbeidsplasser. Alternativt tilsvarende økt sysselsetting 

ved eksisterende institusjoner gjennom tilføring av nye oppgaver. 

3. Ha oppnådd en varig stabilisering av folketallet på 1/1 2009-nivåe og en 

relativ økning innen befolkningssegmentet 20 – 40 år i løpet av 

planperioden. 

 

Satsingsområdene er som følger: 

1. Transport, logistikk og infrastruktur 

2. Reiseliv, kulturopplevelser og handel 

3. Teknologi og kompetanse 

4. Regionale vekstnæringer 

 



Det anbefales at Strategisk Næringsplan for Ofoten legges til grunn som ”Partnerskap Ofotens” 

styringsdokument. 

 

3. Rådmannens vurdering:  
Revideringen av Strategisk Næringsplan for Ofoten er gjennomført i henhold til de avtaler som ble 

inngått, både med Ofoten regionråd og Futurum AS.  

Rådmannen anbefaler bystyret å slutte seg til den fremlagte SNP 2011 – 2015. Det synes 

hensiktsmessig at planen i praksis gjelder for årene 2012 - 2015, men da med en revisjon av 

handlingsprogrammer og tiltak hvert andre år. 

 

4. Innstilling.   

1.   Narvik bystyre vedtar Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011 – 2015 som    

komunens overordnet styringsdokument for næringsutvikling. 

2.  Handlingsprogrammet og tiltak  revideres hvert andre år. 
 

5. Informasjon.   
Planen offentliggjøres på kommunens hjemmeside. 

 

 
 

 

Vedlegg:   

Dok.dato Tittel Dok.ID 

12.10.2011 SNPO_2011_15_Del1_2_trykt_versjon.pdf 216712 

 
 

 

 

 


