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1. Sammendrag
Kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord har gjennom regionsamarbeidet Ofoten regionråd be-
sluttet å revidere den eksisterende Strategisk Næringsplan for Ofoten (2006-2009).

Ved denne planrevisjonen er det lagt vekt på følgende:
• En grundig gjennomgang og redegjørelse for status og utviklingstrekk for regionen i perioden 2000 – 2009.
• En vurdering av måloppfyllelse for SNP 2006-2009
• Konsekvenser for satsingsområder og strategier for revidert plan 2011 – 2015.
• Planperioden er satt til perioden 2011 – 2015 etter føringer fra regionrådet. Handlingsdelen revideres annet-
hvert år.

Planen er blitt til gjennom en bred analyse av regionen basert på statistisk materiale, møter med næringen og po-
litiske innspill.

Hovedmålet for planperioden 2011 – 2015 er formulert som følger:

1. Skapt (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 i regionen på 1/1-2009-nivå og en relativ økning innen befolk-
ningssegmentet 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” styrings-
dokument og at de tiltak som fremkommer i planen er der det er grunnlag for det samsvarer med partnerskapets
handlingsplan. Styret i Partnerskap Ofoten vil ha en sentral rolle i å iverksette de vedtatte strategier og prosjekt-
tiltak som er prioritert i planen – innenfor vedtatte budsjettrammer -, evaluere resultatene, avslutte eller videreføre
prosjekter. 

Planen er et overordnet dokument som likevel gir føringer for, og identifiserer konkrete tiltak/prosjekter som skal
gjennomføres i planperioden.  Prosjektene i regi av regionens administrative apparat ligger innenfor områder som
dette apparatet naturlig kan gjøre noe med, dvs. tiltak på bransjenivå/bedriftsnivå faller utenfor og vil være en opp-
gave for næringsaktørene selv.
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2. Innledning
2.1 Om SNP – planstruktur

Kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord har gjennom regionsamarbeidet Ofoten regionråd be-
sluttet å revidere den eksisterende Strategisk Næringsplan for Ofoten (2006-2009).
Gjeldende plan 2006 – 2009 ble framlagt 5. november 2005 for det daværende regionale samarbeidsorganet
Ofotsamvirket, bestående av kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Planen har vært ret-
ningsgivende for næringsarbeid i regionen frem til 2010. Blant annet ble planen brukt som retningsgivende for for-
delingen av midler fra RDA Ofoten og for de deler arbeidet til Partnerskap Ofoten som er næringsrelevante.
I det følgende vil begrepet ”Ofoten” være synonymt med de fem ovennevnte kommuner.
Styringsgruppen for SNPO 2006-2009 var sammensatt av representanter for de 5 kommunene Tysfjord, Ballangen,
Narvik, Evenes og Tjeldsund samt næringslivet i regionen. Planens formål kan oppsummeres slik:

• Felles styringsverktøy for næringsliv og offentlig sektor
• Identifisere konkrete tiltak som understøtter planens mål
• Sikre forankring og dialog mellom aktørene i planprosessen
• Avklare ansvar for gjennomføring av valgte strategier

Forholdet til overordnet planverk:
Fylkesplan for Nordland:

• SNP skal gi innspill til og forankres i fylkets
strategiske plandokument.

• Fylkesplanen er viktig fordi den gir føringer
for utviklingstiltak rettet mot fylkets 7 re gi -
oner, herunder finansiering og kapitalover-
føring til regionene.

• Fylkesplanen legger også grunnlaget for na-
sjonale satsinger fra regjeringen og de parte -
mentene mht tiltak i distriktene

• Gjennom vår regionale SNP kan vi påvirke
fylkesfinansierte og statlig finansierte sats-
inger i vår region.
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Arbeidsmetodikken ved utarbeidelsen av foreliggende planrevisjon følger metodikken fra tidligere plan hvor man
vurderer regionens status/nåsituasjon og utvikler plankonseptet gjennom visjon, målformuleringer og valg av sats-
ingsområder. Basert på dette utarbeides en handlingsdel med definerte prosjekter og tildeling av ansvar og roller i
gjennomføringen av denne, se figur nedenfor.

2.2 Organisering av prosessen

2.2.1 Samarbeidspartnere - styringsstruktur
SNP Ofoten er blitt til ved gjennomføring av et fellesprosjekt mellom næringslivet, offentlige aktører i kommunene
og næringslivet. I arbeidet har det vært gjennomført kommunevise samlinger for å håndtere kommunale ulikheter.
Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe som har vært understøttet av et sekretariat. I tillegg har arbeidet vært
drøftet i Partnerskap Ofoten i flere møter.

Prosjekteier: Ofoten regionråd
Styringsgruppe: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd
Prosjektleder: Sekretariatsleder Ofoten regionråd

Regionens
fortrinn

Muligheter og
utfordringer

NåsituasjonVisjon og
hovedmål SNP

Satsingsområder
(SO)

Visjon, hovedmål
for SO

Strategien innen
SO

Prosjekter innen
SO

Mål, beskrivelse
organisering, øk.

STRATEGISK PLAN

HANDLINGSPLAN
Metodikk for planarbeidet.
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Denne planen er utarbeidet for regionens fem kommuner i det politiske samarbeidsorganet Ofoten regionråd. De for-
slag til tiltak som står i planen omhandler tiltak som kommunene, regionen og fylkeskommunen skal løse i fellesskap
gjennom Partnerskap Ofoten, eller hver for seg. 

Strategien inneholder også oppgaver som er viktige for regionen, men som må løses av andre parter alene eller i
samarbeid med kommunene og fylkeskommunen. Disse tiltakene er formulert som forventninger til de aktuelle
partene. Det er også laget forslag til hvem som er viktige samarbeidspartnere for de ulike tiltakene. Partnerskap
Ofoten danner en mulig ramme for et slikt samarbeid mellom forskjellige samfunnsaktører som sammen kan løse
felles utfordringer. Et mulig virkemiddel til dette er at Partnerskap Ofoten også i fortsettelsen benytter SNPO som et
sentralt grunnlagsdokument for sitt arbeid.

2.2.2 Saksbehandling og forankring
Arbeidsmetodikken som omfatter en bred deltakelse fra kommunene og næringslivet sikrer en god forankring allerede
i planprosessen. Innspill til planen på kommunevise samlinger og på bransjesamlinger ivaretas og medtas i
vurderingen i forbindelse med planutarbeidelsen. 

Planutkastet fremmes fra sekretariatet til hovedstyret i Ofoten regionråd og vedtas der. Deretter fremsendes planen
til de respektive kommunestyrer for behandling, evt. innspill og vedtak. Det endelige vedtatte og omforente
dokumentet oversendes så til Nordland fylkeskommune som underlagsmateriale for planarbeid på fylkesnivå.

2.2.3 Rullering og revisjon
Strategidelen av Strategisk Næringsplan for Ofoten ligger fast i planperioden på 5 år, mens handlingsdelen/tiltakene
behandles i Ofoten Regionråd annethvert år. Erfaringer fra og status for de enkelte prosjektene gjøres da opp og
det vurderes i hvilken grad måloppfyllelse har skjedd, om enkelte prosjekter skal avsluttes eller videreføres og
hvorvidt nye tiltak/prosjekter skal igangsettes. 



Status og utviklingstrekk
Dette avsnittet omhandler befolkningsutviklingen i regionen både i et 35-års

perspektiv og utviklingen etter årtusenskiftet.  

Hvilke karakteristiske trekk kjennetegner utviklingen i regionen sammenlignet 

med andre regioner og utviklingen i fylket og landet som helhet? 

Er det forhold som er spesielt viktige for å forklare utviklingen i Ofoten?
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3. Status og utviklingstrekk 2000 – 2010
3.1 Demografi og befolkningsutvikling

3.1.1 Befolkning - utviklingstrekk 1974 – 2010
For å vise de langsiktige utviklingstrekk er det tatt utgangspunkt i året 1974 da Narvik og Ankenes ble slått sammen
til én kommune.

Regionsenteret Narvik hadde en nokså jevn tilbakegang fram til 1988 hvoretter utviklingen har variert med kon-
junkturene og kommunen har i 2010 et innbyggertall omtrent tilsvarende 1988-nivået.

Nedgangen i sysselsettingen ved LKAB gjennom kriseårene fra slutten av 70-tallet og hele 80-tallet var hoved år-
 saken. Narvik mistet ca 1.300 innbyggere i perioden 1974-1988.
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Befolkningsutvikling i regionkommunene 1974-2010
INDEKS 1974=100

Figur 2

Befolkningen i regionen er redusert med 13,7 % (4.100 personer) fra 1974-2010.

Tysfjord kommune hadde omtrent samme utvikling som Narvik – dog sterkere reduksjon – i andre halvdel av 70-
tallet og hele 80-tallet og reduksjonen i innbyggertallet har fortsatt med stort sett samme styrke fram til i dag hvor
kommunen samlet har mistet ca 1/3 av sine innbyggere sammenlignet med nivået i 1974.

Evenes kommune fikk et løft utover 70-tallet som har sammenheng med utviklingen av flyplassen, men fra tidlig
80-tall er reduksjonen i innbyggertallet vedvarende og jevn og kommunen har tapt nær 1/4 av sin befolkning pr
2010.

Ballangen kommune opprettholdt innbyggertallet i 10-årsperioden fra 1974 til 1984.  Deretter har innbyggertallet
falt frem mot 2010 hvor befolkningen er redusert med totalt 20 % i forhold til 1974.

Tjeldsund kommune økte sin befolkning i 10 år. Dette hadde sammenheng med forsvarets aktiviteter i Ramsund.
Fra og med 1984 snudde trenden og i løpet av 5 år (1989) hadde kommunen tapt 10 % av sitt innbyggertall. I 2010
er nær 1/3 av innbyggertallet i 1974 tapt.
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3.1.2 Alderssammensetningen i befolkningen
I figur 3 vises endringer i aldersstrukturen i befolkningen i Ofoten fra 1986 til 2010.

Befolkningen blir eldre. Aldersgruppen under 40 år er redusert med ca 4.700 personer fra 1986 til 2010. Spesielt
aldersgruppen 20-39 år er kraftig redusert. Dette er en typisk utvikling for hele Nordland fylke i denne perioden.
Aldersgruppen 40-60 år er nå dominerende i befolkningen i regionen.

3.1.3 Omsorgsmengde i kommunene
Begrepet ”omsorgsmengde” illustrerer hvor mange personer i ikke-yrkesaktiv alder (barn/unge og eldre) det er i den
enkelte kommune pr 100 personer i yrkesaktiv alder 20-66 år. Indikatoren antyder i hvilken grad kommunene ”be-
lastes” til tiltak for ikke-yrkesaktive i form av barnehager, skoler, sykehjem og omsorgsboliger m.m. i forhold til kom-
munens arbeidsstyrke.

I figur 4 nedenfor er omsorgsmengden beregnet for samtlige kommuner i Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Salten.
Det er likeledes medtatt tall for regionene samlet samt Nordland fylke og landet som helhet.

Ofoten: Endring i aldersstruktur 1986-2010

Figur 3
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Omsorgsmengde pr 100 innb i yrkesaktiv alder 20-66 år
fordelt på barn/unge og eldre - 1.1.2010

Figur 4

Bodø har færrest personer i ikke-yrkesaktiv alder og er eneste kommune med noe lavere omsorgsmengde enn
landsgjennomsnittet. De øvrige sentra ligger mellom landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet. Ofoten samlet
ligger like over fylkesgjennomsnittet. Av kommunene i Ofoten har Ballangen og Evenes den største omsorgs-
mengden. 5 kommuner skiller seg ut med særskilt høy omsorgsmengde. Dette er Bjarkøy, Lavangen, Ibestad, Bø
og Gratangen, hvorav 4 ligger i Sør-Troms og 1 i Vesterålen.

3.1.4 Nettoflytting og fødselsoverskudd
Nettoflytting (innflytting minus utflytting) og fødselsoverskuddet (fødte minus døde) er de to faktorene som bestemmer
utviklingen i folketallet i kommunene og regionene. Nettoflytting inkluderer flytting til og fra utlandet (innvandring og
utvandring).

Nettoflytting
Tilgangen på relevant arbeid er for mange avgjørende for om man velger å flytte eller ikke. Samtidig går det fram av
den nye bo- og flyttemotivundersøkelsen fra 2008 at steds- og miljøfaktorer har blitt nevnt som det viktigste i inn-
byggernes bostedsvalg. Dette er en endring fra undersøkelsen fra 1972, hvor arbeid var klart viktigst.
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Figur 5 viser at ungdom og personer i etableringsfasen søker inn til storbyregioner som Oslo, Bergen, Stavanger,
Trondheim osv. Dette er ungdom som skal ta fatt på høyere utdanning eller ferdigutdannede som skal ta fatt på en
yrkeskarriere. Etter endt utdanning og i løpet av etableringsfasen ser vi at særlig små og mellomstore byregioner
utenfor det distriktspolitiske virkeområdet har en kraftig tilflytting (lys blå kurve). Figuren viser at man får tilbake mer
enn det antall personer som flyttet ut i alderen 18-26 år.

For små og mellomstore byregioner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (som bl.a. omfatter hele Nord-Norge)
er tilbakeflyttingstendensen etter fylte 30 år mye svakere (lys grønn kurve) og disse regionene får på langt nær til-
bake det antall som flyttet ut.

Gj.snittlig nettoflytting 2002-2009 etter sentralitet og alder
(Andel pr 1000 innbyggere) - Hele landet

Figur 5
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Nettoflyttinger (Innflytting-utflytting) 1986-2009

Figur 6

I figur 6 er det vist utviklingen i nettoflytting i perioden 1986-2009 for Bodø, Narvik og Ofoten samlet. Bodø har i hoved-
sak positiv nettoflytting (dvs. innflytting) i de fleste årene mens Narvik hadde negativ nettoflytting i de fleste årene
bortsett fra årene 1987-1993. Disse årene var preget av lavkonjunktur og bankkrise. Forskning viser at fraflytting
reduseres sterkt under konjunkturnedgang.
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Figur 7 viser hvilke effekter flyttestrøm -
mene har på aldersstrukturen. Ofoten
mistet ca 2.400 personer i kate gorien
unge voksne 20-39 år i perioden 1986-
2010. Ca halvparten forsvant fra region -
senteret Narvik og resten fra de øvrige
4 kommunene. 

Tjeldsund og Evenes skiller seg ut med
over 50 % reduksjon i denne alders-
gruppen både for kvinner og menn. Det
er noe overraskende at det for de fleste
kommunene er størst reduksjon for
menn.

Fødselsoverskudd
Figur 8 viser konsekvensene av at grup -
pen unge voksne er så sterkt desimert i
regionen. Dette er den delen av befolk-
ningen som får barn som bidrar til å re-
produsere befolkningen.

Fødselsoverskuddet i Bodø svinger i
hovedsak mellom 300 og 400 pr år. I
Ofoten holdes det oppe av Narvik men
tendensen er fallende og gj.snittet for
Narvik de siste 8-9 år ligger på i over-
kant av 20 pr år.

For Evenes kommune (Figur 9) er
fødselsoverskuddet negativt med rundt
13-15 pr år i gj.snitt pr år i perioden
1988-2008. Når nettoflyttingen i tillegg
stort sett er negativ gir dette en jevn
reduksjon i folketallet. 

Selv om ingen flyttet fra Evenes kom-
mune reduseres likevel folketallet. Kom-
munen er bokstavelig talt i ferd med å
dø ut dersom utviklingen fortsetter. Det
bør likevel påpekes at det i de siste 2-3
år har vært en positiv tendens med øk-
ning i fødselsoverskuddet og netto inn-
flytting.

 

 

 

 

"Unge voksne": Endringer i antall personer 20-39 år
1986 - 2010

Figur 7

 

 

 

 

Fødselsoverskudd (fødte-døde) 1986-2009

Figur 8

 

 

 

 

Evenes kommune - Fødselsoverskudd
og netto innflytting, 1988-2008

Figur 9
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3.1.5 Innvandring
Innvandringen har økt betydelig i Narvik de siste 3-4 år. Dette har sammenheng med utenlandsk rekruttering av
arbeidstakere til bedrifter i Narvik samt utenlandske studenter ved Høgskolen i Narvik. Av bedrifter i kommunen, er
det REC Scancell som rekrutterer de fleste. De fleste av disse innvandrerne er høyt kvalifiserte arbeidstakere som
gir et verdifullt bidrag til verdiskapingen i kommunen.

Statistikken omfatter arbeidstakere som har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Antall innvandrere bosatt i Narvik økte med 25 % i perioden 2006-2009, fra 935 til 1.171 personer: dvs. + 236
personer. I samme periode økte folketallet totalt med kun 37 personer.
Netto innflytting til Narvik i 2009 var på 8 personer totalt, mens netto innflytting fra utlandet utgjorde 138 personer.

Narvik hadde i 2009 den største andel innflyttere fra utlandet (av total innflytting) av byene i Nord-Norge, med 
27,5 %. Innvandrere utgjør i 2009 6,4 % av befolkningen i Narvik, mot ca 20 % i Oslo.

Yrkesfrekvensen for innvandrerne i Narvik er på linje med befolkningen for øvrig, dvs 67-68% av befolkningen i
yrkesaktiv alder. 

Oppsummering 
- Demografi- og befolkningsutvikling
• Alle regioner i Nordland – unntatt Salten - har hatt nedgang i folketallet 1974-2010. 
Vesterålen har størst reduksjon sammen med Ofoten.

• Bodø kommune har økt befolkningen med 55,6 % i samme periode.

• Narvik viser en svak økning 2007-2009 med 101 personer.

• Reduksjonen i antall ”unge voksne” 20-39 år er betydelig i regionen og hele fylket. Høy
andel eldre i Ofoten.

• Fallende fødselsoverskudd – stort sett negativt i alle regionkommunene unntatt Narvik.

• Netto fraflytting dominerer de siste 20 år.

• Innvandring opprettholder folketallet i Narvik.



Sysselsetting 
og næringsutvikling
Avsnittet viser hvordan sysselsettingen har utviklet seg i perioden 2000-2008

og hvordan sysselsettingen fordeler seg på de ulike næringer. Videre ana-

lyseres pendlingsstrømmene mellom kommuner og regioner, antall nyetab-

leringer i næringslivet samt næringstetthet, dvs andelen av arbeidstakere

sysselsatt i privat sektor.
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3.2 Sysselsetting og næringsutvikling

3.2.1 Sysselsetting 2000-2008
Figur 10 viser utviklingen i sysselsettingen i Ofoten samlet, enkeltkommunene og Nordland fylke som helhet.

Figuren viser at regionen som helhet (og Narvik spesielt) kom seg noenlunde helskinnet ut av konjunkturnedgangen
2002-2005. Fra og med 2005 økte sysselsettingen i Narvik med ca 10 % eller 863 arbeidsplasser netto.

Tysfjord kommune har også en positiv utvikling med en økning i sysselsettingen fra 2005 til 2008 etter en nedgang
på første halvdel av 2000-tallet. Man har dermed klart å opprettholde den sysselsetting man hadde ved inngangen
til 2000-tallet. Hele økningen i Tysfjord skyldes privat sektor og bedrifter som Norwegian Crystallites, Nordland Be-
tongelement og Norcem.

Evenes kommune tapte svært mange statlige arbeidsplasser fram til 2005 (-12,6 %) som antas å ha sammenheng
med nedbemanningen ved Evenes Flystasjon. Dette er delvis kompensert gjennom en økning i privat sektor fra
2005 til 2008, men samlet sett en reduksjon i sysselsettingen på rundt 6 %.

Sysselsettingsutvikling 2000 - 2008
INDEKS 2000=100

Figur 10
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Ballangen kommune hadde en svak økning av sysselsettingen rundt årtusenskiftet men har deretter hatt en jevn
tilbakegang med en samlet nedgang på nivå med Evenes (-6 %) i hele perioden. Ballangens utvikling har nær
sammenheng med nedtrappingen og avviklingen av gruvevirksomheten på Arnes-fjellet. Kommunen fikk da også
status som omstillingskommune.

Tjeldsund kommune har hatt den sterkeste reduksjonen i sysselsettingen med ca 14 % i perioden 2000-2008.
Dette skyldes utelukkende (-76) statlige arbeidsplasser i Forsvaret ved Ramsund Orlogsstasjon. Det tas dog for-
behold om at denne netto nedgangen kan skyldes større nedgang i Ramsund kombinert med en økning ved Norges
Brannskole. Man har ikke klart å kompensere nedgangen i statlig sektor med en økning i privat sektor.

Figur 11 viser utviklingen i sysselsetting etter sektor i Narvik: 925 nye sysselsatte i privat sektor, 139 nye i kommunal
sektor mens nedgangen i statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser fortsetter med – 230. Netto økning 2000-
2008: 863 arbeidsplasser.

NARVIK KOMMUNE
Samlet sysselsetting 2000-2008

Antall sysselsatte med arbeidssted i Narvik

Figur 11
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Fordelt etter næring er utviklingen i Narvik slik tabellen nedenfor viser:

NÆRING 2000 2008 ENDRING ENDR. %
Primærnæringer 66 67 +1 1,5 %
Industri, kraftfors. bygg og anlegg 1087 1819 732 67,3 %
Varehandel ekskl engros 1141 1201 +60 5,3 %
Hotell- og restaurantvirksomhet 371 282 -89 -24,0 %
Transport og distribusjon *) 1175 1297 +122 10,4 %
Post, tele forr.mess. tjenesteyting 819 870 +51 6,2 %
Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 951 634 -317 -33,3 %
Undervisning 795 947 +152 19,1 %
Helse- og sosialtjenester 1908 2117 +209 11,0 %
Kultur, personlig tj.yting, vann og avløp 388 330 -58 -14,9 %
SUM sysselsetting 8701 9564 +863 9,9 %

Den store økningen for Narvik ligger i privat sektor med teknologibasert industri, bygg og anlegg m.m. med 732 sys-
selsatte - +67,3 %. Også transport og distribusjon øker med 122 sysselsatte. En overraskelse er det at nedgangen i
hotell- og restaurantvirksomhet er så stor som hele 24 %. Reiselivssatsingen har ikke kastet av seg som forutsatt.

3.2.2 Næringsstruktur

I figur 12 vises næringsstrukturen etter hovednæringer:

Sysselsetting etter næring - Ofotenkommunene 2008

Figur 12
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Det er tydelige forskjeller i næringsstrukturen i kommunene i regionen:

Narvik har dominans innenfor industri, bygg og anlegg, varehandel samt transportvirksomhet.

Tysfjord er den kommune hvor industrien relativt sett betyr mest sysselsettingsmessig, delvis sammen med Bal-
langen som også har en varehandel av en viss betydning i forhold til de øvrige mindre kommunene i regionen. Det
er sannsynlig at det er en viss handelslekkasje fra Tysfjord til Ballangen. 

I Tjeldsund dominerer offentlig administrasjon og forsvar (Ramsund Orlogstasjon) samt undervisning (Brannskolen).

I Evenes kommune er transportvirksomhet (flyplassen) og post, tele (postterminalen) de klart dominerende
næringene.

Sysselsetting etter sektor framgår av figur 13.

Ofoten har som figuren viser en næringsstruktur (etter sektor) som er nokså lik Nordland fylke som helhet. For kom-
munene i regionen er det spesielt Tjeldsund kommune som skiller seg ut med en svært liten privat sektor, ca 50 %
av størrelsen i de øvrige kommunene, relativt sett. 

Sysselsatte etter sektor 2008

Figur 13



22

Endringene fra 2000 til 2008 i sysselsetting etter sektor er interessant å observere. I figur 14 er utviklingen vist for
samtlige regioner i Nordland pluss Sør-Troms og en del enkeltkommuner.

Ofoten har en betydelig nedgang i statlig og fylkeskommunal sysselsetting sammen med de øvrige 2 regioner i
nordre Nordland, Lofoten og Vesterålen. De øvrige regionene i Nordland har en betydelig økning i samme sektor.
Likeledes har Sør-Troms en stor nedgang i samme sektor. Disse regionene (”Midtre Hålogaland”) representerer det
tettest befolkede område i Nord-Norge med til sammen rundt 120.000 innbyggere, men samtidig er de lokalisert
lengst fra fylkeshovedstedene Bodø og Tromsø. Dette er et tankekors og antyder kanskje at man befinner seg i en
slags ”skvis” mellom fylkenes administrasjonssentra.

Narvik dominerer sysselsettingsendringene i privat sektor med en økning på 18,6 % i perioden, mens Bodø – som
sedvanlig – øker sterkt når det gjelder statlig og fylkeskommunal sektor, - i tillegg til en formidabel økning på 25,5
% i kommunal sektor.

Endring i sysselsetting pr sektor
Regioner og byer 2000 - 2008

Figur 14



Figur 16 viser utviklingen i innpendling og ut-
pendling til-fra Narvik i perioden 2000-2008.
Netto innpendling (inn minus ut) har økt fra 38
sysselsatte i 2000 til 383 sysselsatte i 2008.

Dette gjenspeiler den sterke sysselsettings-
økningen i samme periode hvor i overkant av
1/3 er dekket gjennom innpendling til Narvik.

Hvis vi ser på nettopendlingen i hver kommune
ser man at Ballangen ligger på -320, dvs. at det
er flere som pendler ut enn inn i kommunen.
Tysfjord ligger på – 90.  Evenes på + 38 og
Tjeldsund på -126 (tall fra 2009).  Det bør an-

merkes at pendlingen skjer uavhengig av administrative grenser.  Det vil si at en del av disse kommer fra Sør-Troms
og en del pendler til Sør-Troms.  For Ofoten som helhet er det flere som pendler ut kontra inn, med 268 flere arbeids-
takere som bor i Ofoten, men jobber utenfor. Se for øvrig kap. 3.3.3 om arbeidsmarkedsintegrasjon.
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3.2.3 Pendling
I perioden 2000-2008 har Narvik som regionsenter økt sin betydning som arbeidsmarked for omlandet. Narvik er ek-
sempelvis et betydelig arbeidsmarked for Ballangen kommune hvor ca 1/3 av alle sysselsatte i privat sektor (bosatt
i Ballangen) har arbeidssted i Narvik. Dette utgjør 257 arbeidstakere.

Av andre kommuner i nærområdet nevnes her Gratangen (56 innpendlere), Evenes (52) og Tysfjord (36), se figur
15 nedenfor. 

Innpendling til Narvik 2008
Bostedskommuner med flest pendlere til Narvik *)

Figur 15

Narvik
Innpendling og utpendling 2000 - 2008

Figur 16
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NHO: Nærings NM - 2009
Nyetableringer i regioner: Ofoten på 5. plass

Figur 17

Tilsvarende ranking for enkeltkommuner gir Narvik en 8 plass av totalt 430 kommuner.

Resultatet indikerer at regionen har et utviklet gründermiljø og at terskelen for å satse på ny virksomhet er lav i
regionen.  Dette lover godt for framtiden.

3.2.4 Nyetableringer
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har de siste 3-4 årene fått utarbeidet en rekke indikatorer for utviklingen i
landets regioner og kommuner (Nærings-NM). Rapporten utarbeides av Telemarksforskning. En indikator på gründer-
aktiviteten i regionene/kommunene er statistikk over antall nyetableringer i prosent av antall eksisterende foretak.

I rapporten i 2009 (tall for 2008) scorer Ofoten høyest når det gjelder etableringsfrekvens sammenlignet med landets
øvrige regioner. Regionen inntar første plass både når det gjelder ordinær frekvens og bransjejustert frekvens. Litt
svakere overlevelsesevne for en del foretak medførte en samlet ranking på 5 plass blant 83 regioner.
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3.2.5 Næringstetthet
Næringstettheten er en indikator som uttrykker hvor mye privat næringsliv det er i et område. Næringstetthet er
definert som antall arbeidsplasser i privat sektor pr 1000 innbyggere i kommunen/regionen. 

Sysselsettingen i privat sektor har økt sterkt i regionen – spesielt fra 2006. Prosentvis økning har vært størst i Evenes
og Narvik. Ballangen har en mindre nedgang.

Næringstetthet - kommuner i Ofoten
Sysselsatte i privat sektor*) pr 1000 innbyggere 2000 - 2008

Figur 18

Næringstetthet - regioner, fylke, landet
Sysselsatte i privat sektor*) pr 1000 innbyggere 2000 - 2008

Figur 19
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Figur 19 viser sammenligninger med andre regioner, hele fylket og landet.

Fra 2006 hadde regionen den sterkeste økningen i sysselsettingen i privat sektor med Narvik og Evenes på topp.

I 2007 var Ofoten blant de regioner i landet med sterkest vekst i privat sysselsetting, jfr figuren nedenfor utarbeidet
av Telemarksforskning.

Figur 20
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Oppsummering 
- Sysselsetting og næringsutvikling
• Sterk økning i sysselsettingen i Narvik i perioden 2005-2008 
(+10 % eller 925 sysselsatte)

• I perioden 2000-2008 mistet Narvik ytterligere 230 statlige og fylkeskommunale 
arbeidsplasser, men kompenserte dette med en økning i privat sektor. 

• Næringsstrukturen etter sektor i Ofoten er tilnærmet lik fylket som helhet.

• Tysfjord og Ballangen (2008) har størst andel sysselsatte i industri, bergverk, 
bygg og anlegg, men hhv. 33,9 % og 25,5 %. Landsgjennomsnittet er på 11-12 %.

• Narvik har en økning i sysselsettingen i industri, bygg og anlegg (2000-2008) på 67 %,
dvs. 732 arbeidsplasser.

• Ofoten, Vesterålen og Lofoten mister statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i stort
omfang, - som de eneste regioner i Nordland fylke. Også Sør-Troms (Harstad-regionen)
mister statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser med ca 10%.

• Næringslivet i Narvik dekker en stadig større andel av regionkommunenes sys-
selsettingsbehov gjennom innpendling. Netto innpendling har økt fra 38 til 383 sys-
selsatte 2000-2008.

• Ofoten og Narvik scorer høyt på etableringsfrekvens på NHO’s Nærings-NM: 
Ofoten nr 5 (av 83 regioner) og Narvik nr 8 (av 430 kommuner).

• Regionens næringstetthet (sysselsatte i privat sektor pr 1000 innbyggere) ligger litt under
fylkesnivå men over Sør-Troms.



Situasjonen 
på arbeidsmarkedet
Avsnittet tar for seg yrkesdeltakingen i regionen og endringer i denne over tid.

Hvordan har arbeidsledigheten utviklet seg? 

Videre analyseres graden av integrasjon i regionens arbeidsmarked.
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3.3 Situasjonen på arbeidsmarkedet

3.3.1 Yrkesdeltaking
I figur 20 vises utviklingen i yrkesdeltaking i perioden 2000-2008. Regionens kommuner er sammenlignet med Nord-
land fylke, Bodø kommune og landet som helhet. Samtlige kommuner i Ofoten har en yrkesdeltaking som er lavere
enn fylkesgjennomsnittet, Bodø kommune og landet som helhet. 

Tysfjord, Ballangen, Evenes og Tjeldsund ligger svært lavt (60-63 % av arbeidsstyrken) mens Narvik er i ferd med
å nærme seg fylkesgjennomsnittet i 2008 med 68,5 %.

Økningen i Narvik har en klar sammenheng med den sterke økningen i antall arbeidsplasser i privat sektor fra 2005
til 2008. En økning fra 63,7 % til 68,5 % i denne perioden er betydelig og innebærer at det har vært et uutnyttet
potensiale i arbeidsstyrken. Videre at en større andel av de personer som har flyttet inn til kommunen er i arbeid i
forhold til resten av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Den relativt lavere yrkesdeltakingen i kommunene i Ofoten har sammenheng med at arbeidsstyrken har en for-
holdsmessig høyere andel eldre enn de man sammenligner seg med, at en del store bedrifter har hatt gunstige ord-
ninger med tidligpensjon for 50-60-åringer samt andelen uføretrygdede. 

Yrkesdeltaking (yrkesfrekvens)
Yrkesaktive i % av arbeidsstyrken 15-74 år

Figur 21
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3.3.2 Arbeidsledighet
Ledigheten i regionen viser samme utviklingstrekk som fylket og landet som helhet i perioden 2000-2008 og ligger
i snitt på omtrent samme nivå. Lavkonjunkturårene 2002-2005 gir en betydelig økning i ledigheten som deretter
faller sterkt inntil høsten 2008 når finanskrisen slår inn for fullt i økonomien.

Tysfjord kommune,hvor konjunkturutsatte industriarbeidsplasser betyr mye, har i alle år en relativt større ledighet
enn de øvrige kommunene, fylket og landet som helhet. I 2003 var ledigheten nær 7% som er høyt i norsk
sammenheng. Dessuten har Tysfjord kommune en lokalisering som vanskeliggjør dagpendling til det regionale
arbeidsmarked. Konjunkturfølsomheten i næringslivet i Tysfjord illustreres tydelig fra 2008 til 2009 (finanskrisen)
hvor arbeidsledigheten fordobles fra 2,5% til 5,1% i løpet av ett års tid.

I Ballangen kommune øker ledigheten betydelig fra 2000 til 2004 i samband med nedtrappingen av gruvevirk-
somheten på Arnesfjellet. Deretter faller den sterkt fra 2005 til 2009 og ser ut til å være upåvirket av finanskrisen.
En betydelig økning i dagpendlingen til Narvik er en av årsakene til dette siden Ballangen faktisk har hatt en reduk-
sjon i antall arbeidplasser i egen kommune i løpet av 2000-tallet.

Evenes kommune har hatt en del økning i virksomheten rundt flyplassen herunder også ny postterminal og har hatt
et fall i ledigheten (2005-2008) fra ca 5% til ca 2%.

Narvik kommune viser en stabilt lav ledighet i hele perioden.

Registrerte arbeidsledige pr 31.12
2000 - 2009

Figur 22
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3.3.3 Arbeidsmarkedsintegrasjon
Begrepet arbeidsmarkedsintegrasjon forteller i hvilken grad arbeidsmarkedet i egen kommune er integrert med
arbeidsmarkedet i nabokommunene, regionen og øvrig omland. Indikatoren for dette beregnes ved å summere an-
tall innpendlere og utpendlere i prosent av antall sysselsatte med arbeidssted i kommunen.

I figur 23 er graden av arbeidsmarkedsintegrasjon vist for et utvalg kommuner.

Tjeldsund, Evenes og Ballangen har høyt integrerte arbeidsmarkeder.

For Tjeldsund som topper indikatorlisten er situasjonen som følger (2008):

Antall sysselsatte som bor i Tjeldsund: 602
- Antall sysselsatte som pendler ut: 244
= Tjeldsundinnbyggere som arbeider i egen kommune: 358
+ Antall sysselsatte som pendler inn: 105
= Antall arbeidsplasser i kommunen: 463

Arbeidsmarkedsintegrasjon: (244+105)/463*100 = 75,4%

Arbeidsmarkedsintegrasjon 2008
(Sum innpendling og utpendling i prosent av antall sysselsatte)

Figur 23
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Oppstillingen viser at 244 av de 602 sysselsatte med bosted i Tjeldsund arbeidet i andre kommuner. Og av de 463
arbeidsplassene som befinner seg i kommunen er 105 besatt med personer som pendler inn til kommunen. Inn-
pendlerne kom i hovedsak fra Skånland (38), Harstad (29), Evenes (18) og Lødingen (6).

Av kommunene i Ofoten er det kun Narvik og Evenes som har netto innpendling (innpendlere minus utpendlere).
Narvik med 383 og Evenes med 29 sysselsatte.

Ballangen er største utpendlingskommune med 318 personer (herav 257 til Narvik) av de totalt 1.143 sysselsatte
som bor i Ballangen.

Oppsummering 
- Situasjonen på arbeidsmarkedet
• I takt med den sterke økningen i sysselsettingen 2005-2008 har Narvik hatt en betydelig
økning i antall yrkesaktive med bosted i Narvik. Yrkesfrekvensen (yrkesaktive i % av
arbeidsstyrken 15-74 år) har økt fra 63,7% (2005) til 68,5% (2008).

• Den økte sysselsetting (2005-2008) på 925 arbeidsplasser er dekket slik:

økt netto innpendling: 213 sysselsatte
økt yrkesdeltakelse i Narvik: *) 712 sysselsatte
SUM 925 sysselsatte

*) innflyttere bosatt i Narvik+ økt yrkesfrekvens i befolkningen for øvrig

• Arbeidsledigheten har vært lav i hele perioden (2000-2008) bortsett fra under lavkon-
junkturårene 2002-2005. Regionen skiller seg ikke ut fra utviklingen på fylkesnivå og på
landsbasis.

• Tjeldsund, Evenes og Ballangen representerer høyt integrerte arbeidsmarkeder hvor
innpendlings- og utpendlingsstrømmene er betydelige. Dette har sammenheng med god
tilgjengelighet og kort reisetid mellom kommunene. For Ballangen er arbeidsmarkedet i
Narvik av meget stor betydning.



Indikatorer
for verdiskapning
Verdiskaping defineres som inntekter fratrukket innsatsvarer i vare-/tjenesteproduk-

sjonen. Forenklet blir da verdiskapingen summen av:

- belønning til arbeidskraften = lønninger 

- avkastning på kapitalen = årsresultat
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3.4 Indikatorer for verdiskaping

Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) utgir hvert år ifbm statsbudsjettet publikasjonen ”Regionale Ut-
viklingstrekk” hvor man blant annet rangerer landets 163 BA-regioner etter vekst i verdiskaping og vekst i regional
arbeidsproduktivitet.

På grunn av begrenset datatilfang benyttes kun lønn som indikator. Kapitalavkastning (resultat) er ikke med og selv-
stendig næringsdrivende med enkeltpersonsforetak faller også utenfor.

I figur 24 ovenfor vises resultatet av KRD´s rangering av landets 163 BA-regioner (Bo- og arbeidsmarkedsregioner)
når det gjelder gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping (%) i perioden 2000-2007.  Beregningen er basert på lønns-
inntekt etter arbeidssted.

BA-region Narvik (Narvik, Ballangen, Evenes og Gratangen) tar en hederlig 8 plass av 163 regioner. Hammerfest
topper listen med en gjennomsnittlig årlig vekst på 7,6% som har sammenheng med Snøhvit-utbyggingen på Melkøya
utenfor byen.

Gj.snittlig årlig vekst i verdiskaping i % 2000-2007
Utvalg av landets 163 BA-regioner (lønnsinntekt etter arbeidsted)

Figur 24
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Narvik BA-region slår de øvrige byene i Nord-Norge med god margin og ligger også godt over landsgjennomsnittet.

Også i målt vekst i regional arbeidsproduktivitet scorer Narvik godt med en 41 plass og igjen som beste region i Nord-
Norge etter Hammerfest på 9 plass. De øvrige byene i nord har langt dårligere plasseringer.

Det har klart skjedd en meget positiv utvikling i regionens næringsliv etter årtusenskiftet som har gitt en
svært positiv utvikling i verdiskaping og arbeidsproduktivitet.

Årlig vekst i regional arbeidsproduktivitet 2000-2007
Lønn pr arbeidstaker og arbeidssted - utvalg av landets 163 BA-regioner *)

Figur 25



Utdanning
I dette avsnittes vurderes utdanningsnivået i Ofoten i langsiktig perspektiv med

sammenligninger mot situasjonen i andre regioner og byer i Nord-Norge, Nordland

fylke og landet som helhet.
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3.5 Utdanning

Figurene nedenfor viser antall sysselsatte etter utdanningsnivå fordelt på grunnskole, videregående skole og høg-
skole- og universitetsutdanning inntil 4 år og over 4 år.

Sysselsatte etter utdanningsnivå 1980
Andeler i prosent

Figur 26

Sysselsatte etter utdanningsnivå 2008
Andeler i prosent

Figur 27
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Sysselsatte etter utdanningsnivå
Byer i Nord-Norge - 2008

Figur 28

Oppsummering - Utdanning
• Det har skjedd en utdanningseksplosjon i perioden 1980 til 2008. I 1980 hadde i overkant
av 50% av de sysselsatte i Ofoten kun grunnskoleutdanning – Ballangen hele 70% - mens
andelen i 2008 er redusert til ca 24%.

• Regionen ligger i 2008 omtrent på nivå med gjennomsnittet for Nordland fylke, dog færre
sysselsatte med kun grunnskole.

• I byene i Nord-Norge er det Tromsø som skiller seg klart ut med flest sysselsatte med uni-
versitets- og høgskoleutdanning.

• Utdanningsnivået i arbeidsstyrken er nært knyttet til regionens/kommunens næringsstruktur.

• Tromsøs og tildels Bodøs høyere andeler med universitets- og høgskoleutdanning har
sammenheng med tilstedeværelsen av store offentlige institusjoner som universitet, høg-
skole, sykehus, fylkesadministrasjon, statlige etater og tilsyn, forskningsstiftelser med store
offentlige oppdrag m.m.

• I Nord-Norge og mange andre ”perifere” landsdeler er kompetansearbeidsplassene som
regel plassert innenfor offentlig sektor.

• Det antas at utdanningsnivået i Narvik og Ofoten for tiden er rimelig tilpasset regionens
næringsstruktur.



Sosioøkonomiske
strukturtrekk
Avsnittet omhandler diverse forhold som beskriver sosioøkonomiske forhold i 

befolkningen og som har betydning for størrelsen på arbeidsstyrken, sysselsetting,

verdiskaping og husholdningenes inntektsnivå.
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3.6 Sosioøkonomiske strukturtrekk

3.6.1 Uføretrygd
I figur 29 og 30 nedenfor vises status for andelen uføretrygdede samt utviklingen fra 2001 til 2006. En høy andel uføre-
trygdede reduserer arbeidsstyrken, gjennomsnittsinntekten for husholdningene samt verdiskapingen.

Figur 29 viser en sammenligning mellom kommunene i Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen. Kommunene i Ofoten
ligger på den øvre halvdel av diagrammet med Ballangen og Evenes i tet med hhv 12,7% og 12,2% uføretrygdede
av kommunenes befolkning. Dette er rundt det dobbelte av gjennomsnittet for landet og over 60% høyere enn fylkes-
gjennomsnittet.

Regionsentrene Harstad og Sortland har den laveste andelen uføretrygdede og befinner seg mellom fylkesgjen-
nomsnittet for Nordland og landsgjennomsnittet.

Andel uføretrygdede i % av av befolkningen 2006

Figur 29
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I figur 30 vises utviklingen fra 2001 til 2006. Samtlige kommuner i Ofoten unntatt Narvik kommune har en økning i
antall uføretrygdede i denne perioden.

3.6.2 Sykefravær
Det legemeldte sykefraværet i perioden
2000-2008 framgår av figur 31. Ut-
viklingen viser stor samvariasjon i pe-
rioden for kommunene, fylket og landet
som helhet. 

I lavkonjunkturårene 2002-2005 stuper
sykefraværet i takt med økende
arbeidsledighet (se figur 22 i avsnitt 3). 

Eksempelvis faller sykefraværet i Bal-
langen fra 12,8% til 7,3% i løpet av 2 år
mens det igjen stiger til 10,2% i 2008 i
takt med konjunkturoppgangen.

Nivået på sykefraværet er stort sett
merkbart høyere i Ofoten i hele pe-
rioden unntatt 2004  - sammenlignet
med fylkesgjennomsnittet i Nordland og
landsgjennomsnittet.

Uføretrygdede i % av befolkningen 2001-2006

Figur 30

Legemeldt sykefravær 2000 - 2008
Prosent av arbeidsstyrken

Figur 31
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3.6.3 Inntektsnivå
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn og kvinner fremgår av diagrammene nedenfor.

Gjennomsnittsinntekten både for menn og kvinner ligger i Ofoten under gjennomsnittet for Nordland fylke – unntatt
Narvik kommune. Narvik ligger omtrent på nivå med Harstad.

Gj.snittlig bruttoinntekt - MENN 2008

Figur 32

Gj.snittlig bruttoinntekt - KVINNER 2008

Figur 33
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Figurene 34 og 35 viser gjennomsnittlig årlig vekst i bruttoinntekten for menn og kvinner i 15-års perioden 1993 –
2008. Det er overraskende at veksten i Bodø har vært forholdsvis lav. For øvrig viser diagrammene at veksten for
kvinner i snitt har vært høyere enn for menn.

Gj.snittlig årlig vekst i bruttoinntekt - MENN 1993 - 2008

Figur 34

Gj.snittlig årlig vekst i bruttoinntekt - KVINNER 1993 - 2008

Figur 35
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Oppsummering 
- Sosioøkonomiske strukturtrekk
• Andelen uføretrygdede i Ofoten er svært høy sammenlignet med naboregionene 
Vesterålen og Sør-Troms.

• Av årsaker man kan peke på er at befolkningen i yrkesaktiv alder er forholdsmessig eldre
i Ofoten og at fysisk krevende arbeidsplasser innen industri, bergverk og bygg- og anlegg
er sterkt representert i regionen.

• Også sykefraværet er høyt i Ofoten og ligger i gjennomsnitt godt over fylkesnivået og
langt over landet som helhet.

• Gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn og kvinner i Narvik ligger omtrent på nivå med
Harstad. Begge ligger over fylkesgjennomsnittet for Nordland. Bodø ligger 7-8% over for
begge kjønn.

• Gjennomsnittlig årlig vekst for kvinners inntekt er sterkere enn for menns.

• Kvinners inntekt i prosent av menns inntekt - i Narvik - ligger over fylkesgjennomsnittet
og landsgjennomsnittet.



Regionens attraktivitet
Hvor attraktiv er Ofoten som region? I dette avsnittet beregnes indikatorer 

som antyder regionens og enkeltkommunenes attraktivitetsnivå. 

Regioner tiltrekker seg nye innbyggere av mange ulike årsaker: 

arbeids- og botilbud samt steds- og miljøfaktorer.
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3.7 Regionens attraktivitet

3.7.1 Hva er attraktivitet?
Man kan forklare regioners og kommuners befolkningsutvikling med følgende faktorer:

- Arbeidsplassutvikling 
- Bostedsattraktivitet

I det følgende anslås en indikator på bostedsattraktivitet, - dvs etter at effekten av vekst/nedgang i antall arbeids-
plasser er fratrukket.

Ved analyse av forholdet mellom arbeidsplassvekst og netto flytting beregnes en forventingslinje for de deltakende
kommuner/regioner. Store enkeltavvik fra denne forventningslinjen vil da skyldes andre forhold enn endring i arbeids-
plasser, m.a.o: bostedsattraktivitet.

Figur 36 viser sammenhengen mellom vekst i antall arbeidsplasser i regionene (og enkeltkommunene i Ofoten,
Salten, Sør-Troms og Vesterålen i perioden 2000-2008). 

Diagrammet er delt inn i 4 kategorier:
Type 1: Vekst i sysselsetting og netto innflytting (øverst til høyre)
Type 2: Nedgang i sysselsetting og netto innflytting (øverst til venstre)
Type 3: Vekst i sysselsetting og netto utflytting (nederst til høyre)
Type 4: Nedgang i sysselsetting og netto utflytting (nederst til venstre)

Den beregnede sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og netto flytting er representert av den rette linjen i dia -
grammet (forventningslinjen). Beregningen er basert på enkeltobservasjonene fra hver enkelt kommune samt regionene.

Som anført ovenfor:
Store enkeltavvik fra denne forventningslinjen vil da skyldes andre forhold enn endring i arbeidsplasser, m.a.o: bo-
stedsattraktivitet .I figuren nedenfor er avvikene beregnet og kommunene og regionene rangert etter attraktivitet:

Salten
Ofoten
Vesterålen
Sør-Troms

Vekst i arbeidsplasser
Figur 36

Attraktivitet
Sammenheng mellom endringer i antall arbeidsplasser og endringer i nettoflytting 2000-2008
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Attraktivitetsrangering for kommuner og regioner
Salten, Vesterålen, Sør-Troms, Ofoten (2000-2008)

Figur 37

Diagrammet ovenfor viser at samtlige kommuner i Ofoten – unntatt Ballangen – og regionen som helhet ligger under
forventningslinjen og kan – ut fra dette – betegnes som kommuner med relativt lavere attraktivitet.

I Ballangen – som også har nedgang i antall arbeidsplasser – er fraflyttingen mye mindre enn reduksjonen i antall
arbeidsplasser skulle tilsi. Dette innebærer at kommunen anses som en attraktiv bo-kommune og at folk pendler ut
for å få arbeid. Det samme gjelder Lavangen kommune.

Sortland og Bodø er de eneste kommuner som både har vekst i sysselsetting og netto innflytting. De har dessuten
et stort positivt avvik som innebærer at netto innflytting er betydelig større enn veksten i antall arbeidsplasser skulle
tilsi.
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Oppsummering 
- Regionens attraktivitet
• Kommunene i Ofoten har lav score på rangeringen over attraktive kommuner – 4 av 5
kommuner ligger under forventet utviklingsnivå.

• Ballangen har en mer positiv utvikling enn utviklingen i arbeidsplasser skulle tilsi. Dette
betyr at kommunen er attraktiv å bo i og at man velger å pendle for å få arbeid.

• Bodø og Sortland har det største positive avviket og har både sysselsettingsvekst og inn-
flytting som de eneste blant kommunene i de 4 regionene.

• Narvik har en relativt stor sysselsettingsvekst, men opplever netto fraflytting.



Måloppfyllelse
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Nedenfor følger en vurdering av i hvilken grad regionen nådde sine mål i forrige planperiode, fordelt på hovedmål
og mål for de enkelte satsingsområder.

4.1 SNP - Hovedmål

4.2 Logistikk og infrastruktur

ID SNP-HOVEDMÅL RESULTAT

1 Skape grunnlag for et konkurransedyktig, Tilfredstiller ikke krav til mål:
lønnsomt og fremtidsrettet næringsliv - er ikke spesifikt, målbart eller tidsbestemt

2 Etablere og/eller flytte offentlige En ny enhet innenfor Br.sundregistrene er
virksomheter til Ofoten innen områder etablert i Narvik.
der regionen har faglige eller andre
konkurransemessige fortrinn Skattekontoret i Narvik utvidet med nye

oppgaver og flere ansatte. Flere av disse
ansatte er imidlertid flyttet fra de lokale
skattekontorene i kommunene.

3 Skape 500 nye arbeidsplasser i Det er – netto - skapt 1.000 nye
regionen innen år 2009 arbeidsplasser i regionen i perioden

2006-2008. (herav Narvik: 925 arb.pl.) Tall for 2009
foreligger foreløpig ikke.

Målet er mer enn oppfylt.

ID LOGISTIKK OG INFRASTRUKTUR- RESULTAT
HOVEDMÅL

1 Transportknutepunktet Narvik skal NEW løftet opp på nasjonalt nivå.
videreutvikles til en internasjonal Nytt initiativ i regi av Kinas jernbane-
transportkorridor minister i mai 2009.

2 Harstad/Narvik Lufthavn - Evenes skal Ikke oppfylt
utvikles til en cargolufthavn for
Nordkalotten

3 Det skal gjennomføres nødvendig Store investeringer på Ofotbanen med
investering i infrastruktur. forlengelse av krysningsspor og oppgradert

strømforsyning.
(Hålogalandsbrua forventes oppstartet 
i NTP - planperiode 2010-2013)
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4.3 Reiseliv, kultur og handel

ID REISELIV, KULTUR OG HANDEL- RESULTAT
HOVEDMÅL

1 Besøkende skal oppleve Ofoten som den Foreligger ingen undersøkelse:
mest varierte og spennende
destinasjon i Nord-Norge.

2 Ofoten skal etablere et reiselivsprodukt Vurderes som ikke oppfylt. I Narvik er
og et handelsprodukt som kan fungere sysselsettingen innen hotell- og
som et lokomotiv for hele regionen. restaurantbedriftene redusert i perioden

2000 – 2008.
Et nytt hotell i Narvik vil stå ferdig i mars
2012 og gir da ca. 200 ansatte.

3 Best of the Arctic skal utvikles til et Prosjektet pågår fremdeles
attraktivt reisemål i Skandinavia

4.4 Teknologi og kompetanse

ID TEKNOLOGI OG KOMPETANSE- RESULTAT
HOVEDMÅL

1 Ofoten skal videreutvikles og styrkes Ikke målbart.
som et ledende teknologimiljø i Nord- NORUT har opprettet egen
Norge og innen prioriterte fagområder forskningsgruppe innenfor fornybar
etableres som det beste miljøet i Norge. energi (solcelleteknologi).

Teknologifestivalen i Nord-Norge er etablert
og bidrar til fagmiljø.

2 Det skal etableres forpliktende og 3 nye teknologibedrifter er etablert:
operativt samarbeid mellom næringsliv, Heatwork AS, REC og Innotech Solar AS,
FoU-miljø og innovasjons- begge med samarbeid med HIN og/eller
/nyskapingsmiljøet. NORUT i Narvik. FPN har økt bemanning

på samarbeid FoU og næringsliv.

3 Høgskolen i Narvik skal etableres som Høgskolen har søkt om selvstendig rett til å
en vitenskapelig høgskole med ansvar utdanne doktorgrads-stipendiater (PhD)
for egen forskerutdanning i teknologi. innen kaldt-klima teknologi. Søknad om
Innen utgangen av 2009 skal høgskolen status som vitenskapelig høgskole er ikke
ha 2000 studenter. lenger aktuell.

Høgskolen har høsten 2009 ca 1.300 studenter
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4.5 Regionale vekstnæringer

ID REGIONALE VEKSTNÆRINGER- RESULTAT
HOVEDMÅL

1 Ofoten skal etableres som et nasjonalt Ikke oppfylt.
senter innen samfunnssikkerhet. I løpet Norges Brannskole utvikler i samarbeid med
av planperioden er målet å etablere 50 bla. HiN flere prosjekter innen feltet
nye arbeidsplasser innen – i tillegg til utbyggingsplaner
kompetanseområdet.

2 Ved planperiodens slutt skal Ofoten ha Det er nedlagt store ressurser rettet mot
økt antall arbeidsplasser innen havbruks- nyetableringer i Narvik og Ballangen.
/oppdrettsnæringen med 40 %. Videre Saken under behandling i det offentlige.
skal 20 virksomheter innen landbruket ha Seriøse firmaer er klare til å etablere
startet opp med tilleggsnæring. nye oppdrettsanlegg. Det er gitt konsesjon

til oppdrett i Evenes kommune
I Tysfjord er det ca 42 ansatte fordelt på 3
havbruksbedrifter. Taket for oppdrett er
sannsynligvis nådd i Tysfjord.

3 For å kompensere for tidligere reduksjon Det er netto opprettet 10 nye fylkes-
i statlige arbeidsplasser, skal det i kommunale og statlige arbeidsplasser i
planperioden etableres 200 nye regionen 2006-2008.
statlige/fylkeskommunale
arbeidsplasser i Ofoten. Ikke oppfylt.
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Innledning til handlingsplan 2011-15
Dette er handlingsdelen til Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNPO). Som en del av planverket inngår også.
Del 1: Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009. 
Planen er en konkretisering av at kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord gjennom region -
samarbeidet Ofoten regionråd besluttet å revidere den eksisterende Strategisk Næringsplan for Ofoten (2006-2009).
Del 1 danner grunnlaget for de valg som gjøres i handlingsplanen. 

5. Regional utvikling, SWOT-analyse
Nedenfor følger en summarisk SWOT-vurdering av Ofoten på regionalt nivå. Enkelte av disse momentene ana-
lyseres nærmere i avsnitt 6 og gjøres til gjenstand for strategimessige vurderinger og foreslåtte tiltak i avsnitt 7.

5.1 Styrke

• Sterkt gründermiljø med høy etableringsfrekvens for nye foretak. Ofotenregionen scorer svært høyt når det
gjelder etableringsfrekvens i NHO´s landsomfattende undersøkelse 2008.

En av årsakene til dette antas å bero på at to av kommunene (Ballangen og regionsenteret Narvik) gjennom
en 10-15 års periode har drevet omstillingsarbeid etter store tap av sysselsetting ved større tradisjonelle virk-
somheter i kommunene. Arbeidet har vært gjennomført av aktive omstillingsselskaper som gjennom sitt arbeide
har fått gjennomslag for et systematisk prosjektrettet arbeide med nyetableringer både i næringslivet og øvrige
deler av lokalsamfunnet. 

Det er implementert formelle prosjektutviklingssystemer (bl.a. etter innspill fra Innovasjon Norge) hvor ny-
etablerere har blitt ledet inn på en strukturert arbeidsmetodikk for å realisere sine idéer. I tillegg har omstil-
lingsselskapene – som er videreført etter at den ”offisielle” omstillingsperioden var over – gitt verdifull direkte
bistand til nyetablerere i en etablerings- og oppstartingsfase samt gjennomført seminarer og samlinger, ek-
sempelvis Etablererskolen.

• Stort, og økende innslag av teknologibasert industri. Dette gjelder spesielt Narvik kommune hvor ny-
etableringer i verdensklasse har ekspandert sterkt i de siste 10 årene.
REC Scancell AS, Innotech Solar AS og Heatwork AS er eksempler på slike bedrifter med en nyskapt sys-
selsetting på snaut 350 ansatte i løpet av få år og med en betydelig verdiskaping.

• Sterkt teknologimiljø med god samhandling mellom FoU-institusjoner og næringslivet.
Høgskolen i Narvik, Norut Narvik AS og Forskningsparken i Narvik utgjør hovedelementene i dette miljøet.
Disse institusjonene er nå i økende grad involvert i utviklingen av lokale teknologibedrifter og tilpasser ut-
danning og Fou-virksomhet for å matche bedriftenes behov.

• Et sterkt miljø innenfor fornybar energi representert ved vannkraft, vindkraft og solenergi. 

• Regionen har også nasjonale kompetansemiljøer representert ved Norges Brannskole, Narviktelefonene/
Bedin, Nordlandsklinikken, UDI og Forsvaret.
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• Strategisk beliggenhet i Nord-Norge for storhandel, transport og distribusjon inn og ut av landsdelen.
Narvik er allerede et foretrukket transportknutepunkt for regional distribusjon av gods i Nord-Norge, og et
knutepunkt for transport av gods med jernbane fra landsdelen til nasjonale/internasjonale destinasjoner. 

Ofotregionen har en unik stilling der man disponerer over transportalternativer som jernbane med interna-
sjonal forbindelse via Sverige, storflyplass med nasjonale og internasjonale (charter) destinasjoner, isfri dyp-
vannshavn og i Nord-Norsk sammenheng en sentral beliggenhet for regional distribusjon med bil.

• Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er stamflyplass for regionen og er prioritert som flyplass for charter og
transport av gods. Lufthavnen tilhører kategorien mellomstore lufthavner med moderne terminalbygg og
fraktterminal. Som stamflyplass skaper den også grunnlag for tilknyttet næringsvirksomhet. Forsvarets fly-
stasjon på Evenes er et moderne anlegg som kan gi grunnlag for etablering av en ny kampflybase i nord.

• Det eksisterer mange tilbud innen reiselivsnæringen og naturgitte forhold som kan tilby tilreisende sterke
opplevelser. Regionen inngår i ”Best of the Arctic”, som håndterer produktkoordinering og markedsføring av
aksen Luleå – Lofoten. 

• I Tjeldsund kommune har man gjennom Norges Brannskole og øvingsfeltet til Forsvaret posisjonert seg som
et nasjonalt opplæringssenter innen samfunnssikkerhet. Fremtidige muligheter finnes bl.a. innen opp-
læring i oljevern og treningssenter for Avinor.

• Bergverk: Ofoten har et betydelig potensial for utnytting av mineraler og andre bergverksprodukter. Det finnes
en lang tradisjon på dette i regionen og næringen utgjør spesielt i Tysfjord en betydelig næring med god og
langsiktig ressurstilgang (Norcem og Norwegian Crystalites).  I flere sammenstillinger er det påpekt at ressurser
som gull, nikkel og lignende trenger ytterligere kartlegging. Dette kan sammen med de unike mulighetene for
transport legge grunnlaget for ytterligere drift. 

• Næringslivet i Ofoten er organisert gjennom Narvikregionens Næringsforening og Ballangen Næringsforum.
NRNF driver frem et arbeid med større næringslivssamarbeid i regionen. 

• Narvikfjellet og Ofotbanens unike geografiske plassering er en styrke for reiselivet i Ofoten.  

• Evenes flyplass er en inngangsport til hele regionen som kan utnyttes i forbindelse med utvikling av rei-
selivet.  Evenes som stamflyplass er en regional styrke.

5.2 Svakheter

• Sterk reduksjon av andelen unge voksne (20-39 år) i befolkningen og lavt fødselsoverskudd. Høy andel eldre
i befolkningen.

• En betydelig nedgang i folketallet totalt.

• Sterk reduksjon i statlige og fylkeskommunale kompetansearbeidsplasser. Dette er komplementære
arbeidsplasser som også er nødvendige for å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft til den teknologibaserte
industrien i et samfunn hvor begge ektefeller/samboere søker attraktiv sysselsetting. 

• Trafikkbelastet bysentrum i regionsenteret Narvik med E6 som forhindrer utviklingen av et miljøvennlig
sentrum. Omlegging av E6 først i NTP (2014-2019).
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• Ofoten, - bør bli mer synlig både i media og i sentrale politiske miljøer samt arbeide for et bedre om dømme.

• Uhensiktsmessig administrativ regioninndeling i forhold til de reelle BA-regioner. Ofoten og Sør-Troms
utgjør i mange sammenhenger en BA-region, men er delt av fylkesgrensenmellom Nordland og Troms som
er identisk med amtsgrensene fra 1700-tallet. Dette innebærer at disse to regionene med totalt 13 kommuner
må forholde seg til 2 ulike regionale politiske nivåer.

• Høy andel uføretrygdede og høyt sykefravær blant den yrkesaktive delen av befolkningen reduserer
arbeidsstyrken og verdiskapingen i regionen.

• Det råder manglende konsensus om navn på regionen.  

• Manglende kapasitet på Ofotbanen

5.3 Muligheter

• Teknologibasert virksomhet med hovedvekt på fornybar energi.

• Forsterke satsningen på kald-klima-teknologi ved HIN, herunder PhD-utdanning, og utvikle Høgskolens
virksomhet med utdanninger tilpasset næringslivet i Nord-Norge og norområdene.

• Utvikle Øyjord-Bjerkvik området som senter for transport, distribusjon og storhandel med landsdelen som
nedslagsfelt. Etablering av nye storhandelsaktører (IKEA m.m.) En ekspansjon i Bjerkvik/Øyjord vil ha stor
betydning for arbeidsmarkedet i hele regionen.

• Videre utvikling av Narvikterminalen og økt skipning over Narvik Havn.

• Styrke regionens kommunikasjonsmessige løsninger i øst-vest retningen for å binde sammen Lofoten, Sør-
Troms, Vesterålen og Ofoten og styrke utviklingen av lufthavna på Evenes. Politisk oppfølging av NTP 2010 – 2019.

• Satse aktivt politisk for å realisere en fergefri E6 over Tysfjorden.

• Etablering av kampflybase ved Evenes Flystasjon. Dersom Evenes blir etablert som base for Norges nye
kampfly F-35 forventes dette å få store regionale virkning.

5.4 Trusler

• Sårbare konkurranseutsatte arbeidsplasser innen teknologibasert industri pga av utviklingen i innenlandsk
kostnadsnivå og lønnspress fra skjermet sektor.

• Desimering av teknologimiljøet gjennom omorganisering av universitets- og høgskolesektoren.

• Fortsatt sentralisering av statlige og fylkeskommunale institusjoner og arbeidsplasser.

• Manglende konsensus om den politisk-administrative inndelingen i nordre Nordland og søndre Troms,
herunder fylkesgrensen, regioninndeling og kommunestruktur.

• Stadig større områder blir vernet, dette utgjør en trussel for regional utvikling.
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6. Sentrale utfordringer for regionen
6.1 Befolkningsutvikling

Som vist i avsnitt 3.1.1 er befolkningen i regionen
redusert med ca 4.100 personer i perioden 1974
– 2010, dvs. i underkant av 14%.

Utfordringene gjelder spesielt:
1. Rekruttering av ”unge voksne” 20-39 år
2. Redusere fødselsunderskuddet og netto fra-

flytting
3. Stabilisere folketallet

Disse momentene henger sammen i den rekke -
følgen de er satt i:

En økning av andelen unge voksne i fertil alder vil
redusere fødselsunderskuddet, balansere de år-
lige befolkningsendringene og dermed stabilisere
folketallet. Med rekruttering av unge voksne
menes også tiltak som reduserer fraflytting av
personer/familier i denne aldersgruppen.

Aktuelle tiltak er:
• Oppsøkende tiltak og markedsføring mot ut-

flyttede ofotinger og andre potensielle inn-
flyttere.

• Tilrettelegging for økt arbeidsinnvandring.
• Utforming av boligpolitikk rettet mot unge

voksne: – utleieboliger samt nye boligarealer
for selvbygging.

• Byutvikling i Narvik sentrum, ”Pen by”- foku -
sere på steds- og miljøfaktorer.

• Tilrettelegging for innflyttere fra inn- og utland,
”etableringspakke”.

• Profilering av regionen med sikte på rekrut -
tering av arbeidskraft målrettet mot regionens
næringsliv og deres behov i planperioden. 
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6.2 Fylkesgrensen, regioninndeling og kommunestruktur

6.2.1 Fylkesgrensen
Ofoten med sine 5 kommuner og Sør-Troms med 8 kommuner er adskilt av fylkesgrensen mellom Nordland og
Troms. Fylkesgrensen bestemmer regioninndelingen.

Denne grensen ble sist justert i 1866 da forholdene både befolkningsmessig og – ikke minst - kommunikasjonsmessig
var vesentlig forskjellig fra dagens situasjon. Eksempelvis var det veiløst i Nord-Norge fram til 1880. Området er det
tettest befolkede i hele Nord-Norge.

Problemstillinger:
1. Regionene ligger mellom to sterke fylkeshovedsteder som forvalter området gjennom en to-deling av ad-

ministrativt ansvar. Dette vanskeliggjør helhetsløsninger som legger til grunn at området – i praksis i 2010 - er
en enhetlig BA-region.

2. Ofoten bør bli mer synlig utad overfor statlige myndigheter, næringsliv og andre grupper. 

3. Området må profileres og opptre som en helhetlig BA-region utad. Dette vil sikre en synliggjøring og bevisst-
gjøring av betydningen som området har i landsdelen i kraft av befolkning, kommunikasjoner, ressurser og
servicetilbud.
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Ovenstående problemstillinger kan også gjøres gjeldende for naboregionene Lofoten og Vesterålen som knyttes
tettere sammen med Ofoten og Sør-Troms i takt med utbyggingen vegnettet i øst-vest retning, senest med ferdig-
stillelsen av LOFAST (2007) og ved gjennomføringen av to prosjekter som ligger inne i Nasjonalt Transportplan
2010-19: Hålogalandsbrua og videre ved utbedring av forbindelsen Evenes – Gullesfjord – Sortland.

Foruten virkningene for flyplassen på Evenes vil øst-vest forbindelsen representere en transportkorridor med direkte
forbindelse fra alle 4 regioner med Ofotbanen til kontinentet og Sør-Norge, og transport- og distribusjonssenteret i
Narvik.
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Momenter vedrørende fylkesgrensen:
• Ofoten og Sør-Troms fremstår i dag som en enhetlig bo- og arbeidsmarkedsregion.

• Området har en høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon med god tilgjengelighet.

• Kommunikasjonene internt i regionen og forbindelsene ut av regionen er i sterk utvikling.

• Regionene er splittet mellom de to fylkeskommunene Nordland og Troms og er hver for seg periferi i sitt fylke.

• Utviklingen i statlige og fylkeskommunale institusjoner og tilhørende offentlig sysselsetting er sterkt negativ i
begge regionene, mens fylkeshovedstedene Bodø og Tromsø har en kontinuerlig økning i slik virksomhet.

• Sykehusene i Harstad og Narvik er underlagt UNN, Tromsø.

• Elever i videregående skole opplever unødig lange reiseveier til tilbud i eget fylke når det finnes tilbud nærmere
på andre siden av fylkesgrensen.

• Organiseringen innenfor idrett og kultur (kretsinndelinger) er basert på nærhet og tilgjengelighet og omfatter
som regel kommunene i Ofoten og Sør-Troms, helt uavhengig av fylkesgrensen.

• Planregimer og tiltak innenfor næringsutvikling, utdanning m.m. generert fra fylkeskommunene legger til grunn
fylkesgrensene som. Dette har medført løsninger som er lite tjenlige for Ofoten og Sør-Troms sett under ett.

• Ofoten og Sør-Troms bør samlet være mer synlig utad overfor statlige myndigheter, næringsliv og andre
grupper. Området må i størst mulig grad synliggjøres, profileres og opptre som en samlet enhet utad for å
oppnå gjennomslagskraft og attraktivitet.
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6.2.2 Regioninndeling og kommunestruktur
På sikt bør Ofoten og Sør-Troms med region -
sentrene Narvik og Harstad samarbeide om å
synliggjøre sitt område og opptre med felles
tyngde både på fylkesnivå og i forhold til sentrale
myndigheter. Man bør også vurdere om dagens
regioninndeling er hensiktsmessig. Figuren til
venstre viser alle 13 kommunene i de 2 regionene.

Mulige kriterier for regioninndeling:
• Næringskonsentrasjon og lokalisering
• Graden av arbeidsmarkedsintegrasjon 

(pendling inn/ut)
• Kommunikasjoner
• Tilgjengelighet og reisetid
• Naturlige samarbeidsmuligheter

Dersom man for eksempel vurderer kriteriene tilgjengelighet/kommunikasjoner samt graden av arbeidsmarkeds-
integrasjon får man følgende resultater for kommunene i randsonen i dagens regioninndeling:

Antall pendlere 2008:
Pendling fra: Narvik Harstad
Gratangen 56 pers 16 pers
Lavangen 23 pers 9 pers
Tjeldsund 13 pers 74 pers

Reisetid *)
Reisetid fra: Narvik Harstad
Gratangen 25 min 75 min
Lavangen 40 min 90 min
Tjeldsund 55 min 40 min
*) Hålogalandsbrua ferdigstilt

Det bør gjennomføres en studie hvor en ser på de muligheter som Ofoten og Sør-Troms i fellesskap har for bred
positiv samfunnsutvikling. Gjennom et slikt arbeid vil en kunne konkretisere videre felles tiltak for gjennomføring
samtidig som en konkretiserer de begrensninger som de ulike administrative inndelinger og planregimer legger for
en positiv utvikling av området. 
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6.3 Infrastruktur – Nasjonal Transportplan

Etter ferdigstillelsen av LOFAST høsten 2007 ble en vesentlig del av øst-vest forbindelsen i nordre-Nordland og
søndre-Troms ferdigstilt. Det gjenstår imidlertid noen vesentlige flaskehalser for å nå målet om en fullverdig E10
transportåre fra svenskegrensen/Narvik til Å i Lofoten. Fortsatt arbeid for nedkorting av E 10 Evenes Lofoten/Ves-
terålen anses som et viktig tiltak for å bedre kommunikasjonsmessige forhold.  Kartet under, utarbeidet av Statens
vegvesen illustrerer hvilke veistrekninger dette gjelder. Disse prosjektene er en del av utviklingen av den nasjonale
transportkorridor 8: Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med arm til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland.

Hålogalandsbrua inngår i NTP (2010-2013) mens strekningen Evenes – Gullesfjord er ført opp i NTP-periode (2014
– 2019). Sistnevne gjelder også E6 gjennom Narvik sentrum. På veisiden gjenstår det å finne løsning på riksveifor-
bindelsen Hamarøy-Ballangen. Det foregår i 2010 konseptvalgutredninger for strekningene Sortland-Evenes og
Hamarøy-Ballangen som forventes ferdigstilt i 2011.

I tillegg tillegges Ofotbanen
stadig større vekt i det frem -
tidige transportsystemet. I NTP
for 2010-19 ligger det inne ut-
bedring av krysningsspor på
Ofotbanen, men på sikt bør det
arbeides for å få dobbeltspor
langs hele banen. Dette vil
være med å sikre høy kvalitet
både for de som transporterer
inn til Narvik på bane og retur-
frakt som for eksempel fisk.

For regionen er det overmåte
viktig at disse tiltakene blir
gjennomført og det vil være en
sentral oppgave for regionens
politikere, i samarbeid med
næringslivet å holde ”trykket
oppe” mot sentrale myndig -
heter for at prosjektene blir
realisert som planlagt.

Bompenger som finansieringsform er en klar konkurransefaktor i denne sammenheng og regionen må ha en klar
oppfatning om dette som kommuniseres utad.

Det vil legges til rette at næringslivet gjennom næringsforeningene kan bli gjort delaktig i prosessene vedrørende
utbygging av infrastruktur i regionen og landsdelen forøvrig.
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6.4 Omdømmebygging

Det er viktig å ha et bevist forhold til omdømme og hvordan vi profilerer oss. For kommuner og regioner handler dette
ikke bare om attraktivitet i forhold til egne og nye innbyggere og turister, men også om politisk gjennomslagskraft.
Dette vil for eksempel ha innvirkning når nasjonale myndigheter skal lokalisere ny virksomhet eller i hvor stor grad
regionen har gjennomslagskraft når store infrastrukturprosjekter skal fremmes.

Verken omdømmebygging eller profilering bør igang-
settes uten en god forankring internt. Overfladiske
prosesser kan i beste fall være virkningsløse og i
verste fall kan regionen bli oppfattet som å forsøke å
fremstå som noe den ikke er. Dette bør derfor ikke
gjøres uten en grundig intern prosess og gode kunn-
skaper om hvor en faktisk befinner seg i landskapet.
Ofoten regionråd har drøftet omdømme i forskjellige
sammenhenger gjennom hele 2009 og 2010. I sep -
tember 2010 igangsatte regionrådet arbeidet med å
gjennomføre en undersøkelse av Ofotens om dømme
i egen befolkning og i målgruppen 20-39 år bosatt
utenfor regionen. Denne undersøkelsen vil danne et
viktig faktagrunnlag for et videre arbeid og vil for-
håpentligvis avklare hvor synlig og attraktiv regionen
er.1

Undersøkelsen vil også gi svar på for hvor det finnes
rom for forbedring og dermed hvilke tiltak som bør
iverksettes. Et felles omdømme-/profileringsprosjekt
for regionen vil være svært sammensatt og langsiktig.
Dersom en på bakgrunn av undersøkelsen velger å
gå videre kan et prosjekt omfatte både identitets-
bygging, generell markedsføring og merkevarebygg-

ing samt profilering innenfor bestemte nisjer eller næringer, - eksempelvis transport/logistikk, kompetansemiljøer.
Kulturbegivenheter samt fokus på steds- og miljøfaktorer, tilgjengelighet m.m. har en selvsagt plass i et slikt opplegg.
Det vil derfor være snakk om en prosjektportefølje som vil inngå under en felles paraply.

Ut fra en slik grov skisse er det opplagt at dette krever bistand fra mange miljøer, både eksterne og interne, og ingen
av de eksisterende miljøene i regionen kan eller bør forsøke å løse en slik oppgave alene. På samme måte er det
lite trolig at et reint eksternt prosjekt vil ha mulighet til å lykkes. På grunn av kompleksiteten er det videre grunn til å
understreke viktigheten av langsiktighet dersom en velger å sette et slikt prosjekt.

Uavhengig av hvilken vei regionen velger å gå i forhold til slike problemstillinger er det viktig at alle aktører er bevist
viktigheten av å skape et positivt inntrykk av regionen. Et særlig ansvar hviler i så måte på politiske aktører og andre
med utviklingsmandater.

1 Undersøkelsen forventes å bli gjort parallelt med den politiske behandlingen av SNP og resultatet er derfor ikke tilgjengelig når dette skrives.
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7. Hovedmål, strategier og tiltak
7.1 Overordnet mål for regionen

Et omforent mål for næringsutvikling i Ofoten påvirker våre handlinger og gir oss de beste forutsetninger for å lykkes
med arbeidet.

Gjennom SNP Ofoten ønsker regionen å legge grunnlaget for en effektiv og målrettet næringsutvikling, der regionen
har en felles forståelse for nåsituasjonen og omforente strategier, som gjør at alle involverte aktører arbeider innen
utvalgte satsingsområder og mot felles mål.

I praksis betyr det at SNP Ofoten skal være et felles og operativt verktøy for fremtidig regional næringsutvikling.

Ofotens fire satsningsområder er:
• Transport, logistikk og infrastruktur.
• Reiseliv, kulturopplevelser og handel.
• Teknologi og kompetanse.
• Regionale vekstnæringer.

Regionens overordnede mål for planperioden 2011 – 2015 er som følger:

7.2 Transport, logistikk og infrastruktur

7.2.1 Innhold
Med logistikk menes:

• Internasjonal frakt der Ofoten fungerer som transportknutepunkt og korridor
• Transport av eksportvarer fra landsdelen til nasjonale og internasjonale destinasjoner
• Regional distribusjon av gods innad i landsdelen.
• Et utvidet og verdiskapende tjenestetilbud som er komplementær til ordinær håndtering og transport av gods,

og derigjennom understøtter etablering av Ofoten som et transportsentrum med fullverdig tjenestetilbud.

OVERORDNET MÅL FOR REGIONEN

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

2. Ha oppnådd etablering av nye statlige/fylkeskommunale institusjoner med minimum 100 nye arbeids-
plasser. Alternativt tilsvarende økt sysselsetting ved eksisterende institusjoner gjennom tilføring av nye
oppgaver.

3. Ha oppnådd en varig stabilisering av folketallet i regionen på 1/1-2009-nivå og en relativ økning innen
befolkningssegmentet 20-40 år i løpet av planperioden.

4. Etablering av Evenes som base for Norges nye kampfly.
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HOVEDMÅL: TRANSPORT, LOGISTIKK OG INFRASTRUKTUR

a) Videreutvikle og styrke Narvikterminalen som trimodal terminal med tilgang til jernbane, havn og vei.

b) Utvikle nord-sør trafikken og styrke ARE som fisketransportør.

c) Oppnådd større kapasitet på Ofotbanen.

d) Harstad/Narvik Lufthavn Evenes skal ha oppnådd en økning i antall flypassasjerer på ca 11% til
560.000 pr år innen 2015.

e) Næringsutvikling på ledige næringsarealer i Ofoten.

f) Ferdigstilt tilfredsstillende byggeklare næringsarealer i området Øyjord-Bjerkvik og fått etablert den
første storhandelsaktøren.

g) Hålogalandsbrua er realisert 2016.

h) Etablering av senter for Logistikk og Transport i Narvik. 

Med infrastruktur menes:
• Nødvendig anlegg og utstyr til transportknutepunktene i Narvik (bil – tog – båt) og på Evenes (bil – fly) for ef-

fektiv godshåndtering
• Veg og jernbane som skaper god tilgjengelighet til transportknutepunktene, samt kostnadseffektiv og sikker

distribusjon
• Offentlig rutetilbud for persontransport innad i regionen og opp mot hovedsentra i landsdelen.

7.2.2 Hovedmål
Hovedmål for transport, logistikk og infrastruktur:

OVERSIKT STRATEGIER

a) Følge opp transportutfordringer på riksveinettet med realiseringen av: - E6 Narvik-Bjerkvik (Håloga-
landsbrua)(NTP:2010-2013) - E6 Narvik sentrum (NTP:2014-2019) - E10 Evenes-Gullesfjord
(NTP:2014-2019) - Utbedring av riksveinettet Hamarøy-Ballangen

b) Arbeide for dobbeltspor på Ofotbanen.

c) Markedsføre regionens strategiske lokalisering overfor storhandelsaktører med et landsdelsmessig ned-
slagsfelt. Synliggjøre regionens logistikkmessige fortrinn.

d) Utvikle Harstad/Narvik Lufthavn Evenes: som cargo-aktør, i turistmessig sammenheng og som regional
lufthavn for Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten.

e) Utvikle aksen Øyjord-Bjerkvik som distribusjons- og handelssenter.

f) Gjennomføre nødvendige planleggingsprosesser for nye nærings- og boligarealer bl.a. på Øyjord, i
Bjerkvik og ved Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes.

g) Jobbe sammen med Sør-Troms og Midtre Hålogaland innen samferdselsløsninger og gi støtte til Har-
stadpakken.

h) Støtte Lofoten i forbedringer av E 10.

7.2.3 Strategier og tiltak
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7.3 Reiseliv, kulturopplevelser og handel

7.3.1 Innhold
Med satsingsområdet ”Reiseliv, kulturopplevelser og handel” menes:

• Det tradisjonelle tilbud innen overnatting, servering og kurs/konferanse.

• Helårige aktivitetsbaserte opplevelser, både med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger og med utgangspunkt
i ulike opplevelsesanlegg.

• Kulturbaserte opplevelser som festivaler, teater, konserter, utstillinger, sportsbegivenheter, etc.

Sterke opplevelser skal i et globalt perspektiv være tuftet på regionens egenart og identitet. En bevissthet om hva
denne egenarten består av og en tydelig identitet, er viktige forutsetninger i et globalt marked med stor konkurranse
om oppmerksomheten. Profileringen av sterke opplevelser skal være et grunnlag for å posisjonere Ofoten som et
foretrukket stoppested for norske og utenlandske turister.

7.3.2 Hovedmål

HOVEDMÅL: REISELIV, KULTUROPPLEVELSER OG HANDEL

a) Øke sysselsettingen i reiselivsnæringen med 20% innen 2015.

b) Minst 75% av bedriftene i reiselivsnæringen skal ha positivt driftsresultat i 2015.

c) Øke antall gjestedøgn med 35% innen 2015.

d) Støtte opp om videre senteroppbygging i Ofoten.

OVERSIKT STRATEGIER

a) Oppfølging av masterplan for reiseliv på regionalt nivå.

b) Utprøving av ordning med fellesgodefinansiering for Narvik og Ballangen med senere utvidelse til hele
regionen.

c) Økt satsing på nasjonal og internasjonal markedsføring av ”Narvik-regionen” innen reiseliv.

d) Økt satsing på nasjonale og regionale arrangementer (næring, idrett, kultur) som drar folk til regionen. 

e) Formidle lokal historie på en attraktiv og moderne måte gjennom historiske og kulturelle sentre. 

f) Koordinert produktutvikling for helårs opplevelser i hele regionen.  Legge bedre til rette for vinterturisme. 

g) Videreutvikling av vintertilbudet i Narvikfjellet med familierettede aktivitetstilbud og nærliggende anlegg
for overnatting (hytter for salg og utleie).

h) Synliggjøre nasjonalfjellet – Stetind ytterligere.

i) Arbeide med å opprette chartertilbud på Ofotbanen.

j) Øke cruisetrafikken over Narvik Havn.

k) Videre tilrettelegging for friluftsliv i Ofoten.

7.3.3 Strategier og tiltak
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7.4 Teknologi og kompetanse

7.4.1 Innhold
Med satsingsområde teknologi menes:

• Brukerstyrt forskning innen nye teknologier og ny anvendelse av eksisterende teknologier.
• Innovasjonsaktiviteter for utvikling, produksjon og kommersialiseringer av produkter og prosesser.
• Operativ anvendelse av teknologier og produkter i næringslivet.

Med satsingsområde kompetanse menes:
• Utvikling eller anskaffelse av spisskompetanse innen prioriterte fag-/teknologiområder i kompetansemiljøene.
• Etablering av nødvendig formal- og realkompetanse i næringslivet.
• Aktiviteter for å heve interessen for og forståelsen om aktuelle fag-/teknologiområder blant ungdom og publikum

generelt.

7.4.2 Hovedmål
Hovedmål for teknologi og kompetanse:

HOVEDMÅL: TEKNOLOGI OG KOMPETANSE

a) Høgskolen i Narvik skal innen 2012 ha fått selvstendig rett til å utdanne doktorgrads-kandidater innen
foretrukne fagområder.

b) Teknologiinstitusjonene HIN, NORUT og Forskningsparken skal i løpet av planperioden sammen, eller
hver for seg, gi avgjørende bidrag til etablering av minst 2 nye teknologibedrifter pr år i regionen.

c) Grunnskolen, videregående skoler og høgskolen skal gjennom målrettet samarbeid med næringslivet ha
oppnådd en signifikant økning av elever/studenter innen realfagene på alle undervisningstrinn.

OVERSIKT STRATEGIER

a) Handlingsplan for realfagutdanning i regionen.

b) Gjennomføre stimuleringstiltak for realfagutdanning forankret i handlingsplanen.

c) Gjennomføre en sterk utadrettet satsing på gründeropplæring og ”ungt entreprenørskap”.

d) Støtte og profilere teknologimiljøets satsing på fornybar energi i kald klima med vekt på vann-, sol-, vind-
og bølgekraft. Merkevarebygging av teknologibyen i nord.

e) Bidra til vekst innenfor kompetanseområder som er viktige for utviklingen i regionen.

7.4.3 Strategier og tiltak
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7.5 Regionale vekstnæringer

7.5.1 Innhold
Følgende prosjektområder er medtatt innenfor betegnelsen ”spesielle utviklingsprogrammer”:

• Hovedflybase for Norges nye kampfly til Evenes.

• Lokalisering av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

• Omdømmeprosjekt for Ofoten.

• Tiltak og tilrettelegging for rekruttering av unge voksne til regionen.

• Interregionalt samarbeid og regionstruktur.

• Organisering av det regionale utviklingsarbeidet.

• Bistå videre utvikling av Norges Brannskole

7.5.2 Hovedmål
Hovedmål for regionale vekstnæringer:

HOVEDMÅL: SPESIELLE UTVIKLINGSPROGRAMMER

a) Hovedflybase for F 35 til Evenes.

b) Gjennomført rekrutteringstiltak rettet mot barnefamilier/unge voksne og stanset nedgangen i alders-
gruppen 20-39 år innen 2015.

c) Styrke Ofotens omdømme.

d) Etablert konkret og prosjektrettet samarbeid med regionene Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms innen ut-
gangen av 2011.

e) Profilering av regionen med sikte på rekruttering av arbeidskraft målrettet mot regionens næringsliv.

f) Målrettet arbeid for at Ofoten skal bli mer synlig i sentrale medier.

g) Videre utvikling av Norges Brannskole.

h) Sikre et operativt landbruk og tilrettelegge for tilleggsnæringer innen landbruk.

OVERSIKT STRATEGIER

a) Motvirke nedgangen i aldersgruppene 20-39 år gjennom konkret handlingsprogram.

b) Regionen vil fortsatt arbeide med omdømme og fortløpende evaluere dette.

c) Utvikling og gjennomføring av profileringsprogram.

d) Interregionalt samarbeid i Nordre Nordland og Sør- Troms med spesiell vekt på forholdet til fylkeshoved-
stadsregionene.

e) Bistå for tilrettelegging av bergverksvirksomhet i regionen.

f) Arbeide for å få flere statlige arbeidsplasser til regionen. 

7.4.3 Strategier og tiltak
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8. Organisatoriske og økonomiske konsekvenser
8.1 Oppfølging av planen – ansvar og roller – organisering

Under tittelen ”Vekstkraft gjennom regionale partnerskap” har Nordland fylkeskommune vedtatt å etablere en ny
regional partnerskapsmodell sammen med regionrådene i Nordland. 
Formålet med partnerskapene er: 

• Å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet
• Å styrke samordningen av regionalpolitikken både på fylkes- og regionnivå

Den nye regionale partnerskapsmodellen etableres ut fra en erkjennelse av at en vellykket regional utvikling for-
utsetter bred medvirkning og samarbeid mellom ulike aktører som kan ha innflytelse på denne utviklingen.

”Partnerskap Ofoten” er etablert med et tilsagn fra Nordland fylkeskommune på 10,3 mill.kr fordelt over 3 år. I
vedtektene for partnerskapet heter det at: 

”Partnerskap Ofoten skal sammen med Nordland Fylkeskommune og øvrige partnere i Ofoten:
- (generere et) bredt samarbeid om gjennomføring av hovedsatsingene i Strategisk Næringsplan for Ofoten”.

Det anbefales at Strategisk Næringsplan for Ofoten fortsatt legges til grunn for partnerskapets styringsdokument
og at de tiltak som fremkommer i planen i størst mulig grad gjenspeiles i partnerskapets handlingsplan.

Styret i partnerskap Ofoten er ansvarlig for å iverksette de vedtatte strategier og prosjekttiltak som er prioritert i
planen – innenfor vedtatte budsjettrammer -, evaluere resultatene og avslutte eller videreføre prosjekter.

Sekretariatet i Ofoten regionråd har det operative ansvar for engasjement av prosjektansvarlig-/prosjektledere og
samarbeidspartnere for de enkelte prosjekter. 

Ofoten Regionråd bør i størst mulig grad involvere næringsforeningene i saker som har betydning for regionalt
næringsliv.

Det er spesielt viktig at prosjekter delegeres til kompetansemiljøer i regionen slik at man tar i bruk den kapasiteten
som er tilgjengelig i prosjektgjennomføringen.
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8.2 Forventninger til samarbeidspartnere
Ut over at de inngår som viktige samarbeidspartnere eller ansvarlige for en del av tiltakene i den strategiske nærings-
planen, forventes det følgende av en del aktører i regionen:

Nordland fylkeskommune:
• Slutte seg til planen.

• Bevilge midler for å gjennomføre planen og prosjektene den genererer.

• Ha ansatte i næringsavdelingene med bred erfaring fra næringslivet på strategisk nivå i forhold til markedet.

• Sørge for at alle videregående skoler tilbyr Ungt Entreprenørskap eller tilsvarende ordning.

• Legge en strategi for at alle videregående skoler skal være over landssnittet i realfag og matematikk.

Kommunene og regionrådet
Kommunene slutter seg til strategien i dette dokumentet. I tillegg må regionrådet og hver kommune gjøre følgende
vurderinger: 

1. Det henvises til kapitlene 3, 5 og 6 i dette dokument. Hva må vi i kommunen gjøre for å ivareta disse for-
holdene spesielt? – og:

2. Fjerne hindringer hvor vår kommune har et spesielt ansvar for å bidra til en løsning? Hva skal vi eventuelt
gjøre? 

Utover disse to hovedspørsmålene anbefales hver kommune å følge opp en del konkrete punkter som følger av dette
strategidokumentet: 

• I sine egne næringsplaner velge en arena, og gjennomføre et årlig treff mellom politikere og næringsliv. 

• Lage en plan for oppfølging av næringsstrategien. 

• Evaluere organiseringen av det politiske arbeidet med tanke på om det er tilpasset deltagelse fra næringslivet. 

• Lage en besøksordning på komité- eller kommunestyrenivå, eller annen inndeling, for besøk i bedrifter. 

• Legge planer for hvordan de skal komme over landssnittet når det gjelder matematikk og realfag i grunn-
skolen. 

• Sammenligne saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker med andre og redusere den hvis man
ligger høyt. 

• I tillegg til gjennomsnittlig saksbehandlingstid må kommunene måle og oppgi standardavviket, som indikator
på hvor forutsigbar saksbehandlingstiden er. 

• Alle ungdomsskoleelever skal ha tilbud om å delta i Ungt entreprenørskap, eller tilsvarende programmer for å
lære gründerånd.
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Norut Narvik AS:

• Måle aktiviteten sin i regionen.

• Innrette sin FoU-virksomhet mot teknologibedrifter i regionen.

Forskningsparken i Narvik:

• Måle aktiviteten sin i regionen.

• Innrette sin virksomhet mot teknologibedrifter i regionen.

Høgskolen i Narvik

• Være blant Norges beste teknologiske høgskoler innen sine områder.

• Etablere Norges beste økonomi og ledelsesutdanning innen kommersialisering av teknologi.

• Utdanne nok matematikk- og realfagslærere i forhold til behov.

• Tilby entreprenørskap i utdanningen.

• Måle aktiviteten sin i regionen.

• Fremstå mer aktiv innen utvikling og vekst i egen institusjon.

Næringslivet og næringsforeningene

• Det er næringslivet selv som er den største drivkraften i å utvikle næringslivet og må derfor benytte alle
muligheter som finnes i regionen for å skape økt vekst.

• Være ledende når det gjelder FoU og innovasjon.

• Tilby studenter relevante studentoppgaver og sommerjobber.

• Stille opp for Ungt Entreprenørskap eller tilsvarende virksomhet.

• Jobbe for å få flere næringslivsledere inn i politikken.

• Være utviklingsorientert og tørre å satse på nye prosjekter.

• Bidra til å fremme gründerånd både i næringslivet og på andre samfunnsarenaer.

• Bidra til at studentene blir kjent med regionens næringsliv, og dermed øke sjansene for at de blir i regionen
etter studiene.

• Bidra til å etablere den beste praksis når det gjelder å koble næringsliv og utdanningssystemer.

• Bidra til å utvikle aktive næringsforeninger i alle kommunene.

• Bidra til økt samarbeid mellom skole og næringsliv.







Produksjon: Nor-Trykk Narvik 2011


