
Side 1 

Forbedringer innen næringsutvikling og 

organisering av bygg og eiendom 
 

Evaluering til Narvik kommune 



Oppdraget fra Narvik bystyre  

1. Bystyret ønsker mer samordnet og mer direkte kommunal ledelse av 

næringsutvikling og tilrettelegging for flere arbeidsplasser. Herunder ligger 

avklaring og presisering av roller mellom enhetene som skal drive 

næringsutviklingsarbeid. 

2. Bygg og eiendom kan vurderes organisert i eget/egne selskap hvor bl.a. formål 

og risiko vurderes. Narvikregionens utfordringer påkaller raske og konsise 

prosesser og handlinger. 
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Næringsutvikling – anbefaling  

1. Færre selskaper involvert i den operative næringsutviklingen og økt bruk av 

strategisk styring og eierstyring fra bystyrets side.    

2. Etablering og samordning av en tydelig førstelinjetjeneste hvor etablere og 

bedrifter får nødvendig bistand til etablering / videreutvikling og hvor felles 

næringsutviklingsprosjekter gjennomføres. BDO foreslår at dette organiseres i 

Futurum AS. Den regionale rollen som næringsutvikler tillegges selskapet hvis 

oppgaver og finansiering er forankret i involverte kommuner i Ofoten.     

3. Narvik får en næringssjef som samtidig er leder av førstelinjetjenesten 

beskrevet i punkt 2. Næringssjefen skal samarbeide tett med politisk og 

administrativ ledelse. Gjennom en slik løsning reduseres ressursbruk knyttet til 

samordning og koordinering av aktiviteter knyttet til bedret næringsutvikling.    

 

Side 3 



Bygg og eiendom – anbefaling  

1. Narvik kommune bør se på muligheten for å ta tilbake eierskap over deler av 

boligstiftelsens eiendomsmasse for å sikre at man optimaliserer 

tilskuddsordninger.  

2. Narvikgården AS skal være et rendyrket eiendomsutviklingsselskap for Narvik 

kommune.   

3. Narvik Havn KF sine aktiviteter begrenses til de sjørettete områdene. 

4. Videreutvikle kommunens formålsbygg gjennom byggforvaltning og optimalisere 

stordriftsfordeler gjennom tett samhandling med Narvikgården AS og Narvik 

Havn KF.  
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Sterkere eierstyring – anbefaling   
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Bakgrunnen for vår anbefaling  
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Metode 

Metodetriangulering  

1. Litteraturstudier 

2. Intervju  

3. Spørreundersøkelse 

 

Oppdraget er utført i nært samarbeid med ledelse i Narvik kommune 

Anbefalingene er utarbeidet av BDO  
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Selskaper involvert  

Futurum AS  

Narvik Havn  

Forskningsparken  

Ofoten Regionråd  

Narvik Kapital AS  

Visit Narvik AS  

SIVA– Selskapet for industrivekst SF  

Gründerhuset FLOW Ofoten  

Forte Narvik  

Narvikregionen Næringsforening  

Innovasjon Norge  

Hålogalandsbrua AS 

Narvik Boligstiftelse 

Byggforvaltning   
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Etableringer i 2015 

Ansvarlig selskap: 

 Menn 0 

 Kvinner 0 

Selskap med delt ansvar (DA): 

 Menn 2 

 Kvinner 0 

Enkeltpersonforetak: 

 Menn 58 

 Kvinner 25 

 

Antall virksomheter i 2016: 1572 

Antall virksomheter i 2017: 1597 
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Sysselsetting  

Figuren viser utviklingen i sysselsetting per 

region i Nordland fra 2007 til 2017 (indeks 

Nordland) 

Ofoten har totalt 11 % av de sysselsatte i 

Nordland  

Ofoten og Vesterålen har redusert 

sysselsettingen   
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Jobbskaping  
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Netto jobbskaping per region i Nordland, 

Ofoten hadde en markant nedgang i 2015 og 

en nedgang i 2016 

I 2017 ser det noe lysere ut 

 



Andel sysselsatte med høyere utdanning 
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Figuren viser andel sysselsatte med høyere 

utdanning  

28,8 % har høyere utdanning i Ofoten – litt 

under gjennomsnittet i Nordland kommune  



Kryss eierskap  

   

Narvik 
kommune 

 

Narvikgården 
(100%) 

 

Narvik 
Havn 

(100 %) 

 

Nordkraft 

(50,01 %) 

 

Futurum 
(43,25%) 

Futurum 43,25 % 3,39 % 3,39% 20,34 %   

Hålogalandsbrua 56,62 %   2,76 %     

Forskningsparken 1,68%     12,78 % 16.75% 

Narvik Kapital 30,53 % 10,18%   30,53 %   

Visit Narvik   33,97%       
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En førstelinjetjeneste  
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Mål: 

Vi anbefaler å utvikle en sterk 

førstelinjetjeneste med spisskompetanse på å 

realisere ønsket om flere bedriftsetableringer 

og knoppskytinger.  

Et operativt selskap kan arbeide med alle 

gründere og selskaper med muligheter for å 

skape flere arbeidsplasser innenfor både 

privat og offentlig sektor.  

De skal funksjonelt arbeide med alle typer av 

etableringer også knoppskyting eller 

kommersialisering fra universitetsmiljøet.  

 

Konsekvens: 

• One stop shop 

• Styrke Futurum  

• Samlokalisere  

• Tettere samhandling med FoU – miljøene 

• Avtaler med nabokommuner 

• En næringssjef 

• Skille strategi og operativt arbeid 

• Styrke kommunens rolle 

• Narvik Havn KF retter fokus mot sjørettet 

areal 

 

 

 



Den regionale posisjonen  
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Mål: 

Narvik kommune må ta styring på hvem som 

skal ha hovedfokus på regional 

næringsutvikling. 

Det må skapes legitimitet og forankring av 

det regionale arbeidet og dette må 

samfinansieres. 

Det legges en overordnet og langsiktig 

politisk føring for satsinger.  

Styringsparametre må sikres og være målbar. 

Konsekvens: 

• Vil nabokommunene delta i eierskap og 

finansiering av Futurum AS? 

• Hvilke roller i næringsutvikling bør 

tillegges Ofoten regionråd 

• Redusere engasjementet til Narvikgården 

• Narvik Havn KF retter fokus mot sjørettet 

areal 

 



Bygg og eiendom   
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Mål: 

Byggforvaltningen består og videreutvikles 

kompetansemessig for formålsbygg 

Stordriftsfordeler tas ut gjennom et tett 

samarbeid med Narvikgården og Narvik Havn 

knyttet til kjøp av tjenester 

Optimalisering av offentlige tilskudd gjennom 

en tettere styring av Narvik Boligstiftelse og 

en pragmatisk tilnærming til eiendomsmassen 

Narvikgården AS restruktureres til et rent 

eiendomsutviklingsselskap og fasilitator for 

avhending av bygg 

Narvik Havn ivaretar oppgaver som ligger 

under lovgivning      

 

Konsekvens: 

• Narvikgården, Narvik Havn og 

Byggforvaltningen samarbeider om kjøp av 

tjenester 

• Narvikgården og Narvik Havn overlater 

oppgaver innenfor næringsutvikling til 

Futurum 

• Sterkere styring av Boligstiftelsen  

 



Funksjonsfordeling  
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Det etableres en tydeligere mellom bystyret, 

rådmannen og selskapene: 

1. Den strategiske planleggingen legges inn 

under bystyret, med forberedende 

bistand fra rådmannen.  

2. Rådmannen ivaretar rollen som 

kommunens «brukerrepresentant» for 

tjenesteområdene. Rådmannen vil være 

den som påser at kommunen får de 

tjenestene den skal ha, og utøver dermed 

en bestillerrolle. 

3. Selskapenes rolle rendyrkes til å være en 

ufører av kommunens bestillinger. 

 

Konsekvens: 

• Bystyret tar tilbake sin strategiske rolle 

• Bystyret gis kompetanse i eierstyring 

• Styrene i selskapene gis innføring i 

kommunal eierstyring 

• Samhandling mellom de ulike funksjonene 

defineres 

• Det inngås reelle avtaler om myndighet i 

det enkelte selskap  



Takk for oppmerksomheten  

Partner Frode Danielsen 

Direktør Hilde Sjurelv 

Senior rådgiver Espen Igesund  
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