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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Narvik kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens næringsutvikling. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Narvik kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

 

Sammendrag 

 

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har KomRev NORD IKS fått i oppdrag å besvare fem 

problemstillinger tilknyttet kommunens næringsutviklingsarbeid:   

 

1. Hvordan er Narvik kommunes arbeid med næringsutvikling organisert? 

2. Har Narvik kommune en næringsplan og hvem har ansvar for oppfølgingen av denne? 

3. Har Narvik kommune en koordinator for å samordne aktivitetene i selskap som kommunen 

har eierskap i? 

4. Hvilke rutiner og kompetanse har Narvik kommune som bestiller av de nødvendige 

tjenester knyttet til kommunens næringsutvikling? 

5. Har Narvik kommune planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet innen 

næringsutvikling? 

 

 

Funnene fra revisjonens undersøkelser viser at de vi har snakket med, er fornøyd med dagens 

organisering av nærings(utviklings)arbeidet. Alle revisjonens informanter ser imidlertid behov for 

å bedre samarbeidet mellom aktørene som er involvert. Det er også enighet om at Narvik 

kommune med fordel kunne vært en mer aktiv og tydelig eier av sine selskap og foretak.  

 

Narvik kommunes næringsplan er “Strategisk Næringsplan for Ofoten”. Våre informanter er enige 

om at Narvik kommune må sørge for å ha på plass planverk og gjøre nødvendige reguleringer. 

 

Funnene i revisjonens undersøkelser viser et utbredt ønske om en dedikert koordinator i Narvik 

kommunes administrasjon som kan ha ansvar for å samordne aktivitetene i selskap som 

kommunen har eierskap i. Denne rollen anses ikke som tilstrekkelig ivaretatt i dagens 

organisering.  

 

Revisjonens informanter mener Narvik kommune med tiden har fått god bestillerkompetanse.  

 

Kommunen har ingen konkrete planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet innen 

næringsutvikling, og hele budsjettet til dette formålet blir ikke brukt.  

 



 

 

Tromsø, 31.1.2014 

 

 

 

Tone Steffensen Lene Zahl Johnsen 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 
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1 INNLEDNING 

 

I Narvik kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015 er prosjektet 

“Næringsutvikling” gitt høyeste prioritet. I kontrollutvalgets møte 6.6.2013 ble det i sak 17/13 

vedtatt å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt på kommunens næringsutvikling i tråd med 

revisjonens prosjektskisse. 

 

2 PROBLEMSTILLINGER 

 

 

1. Hvordan er Narvik kommunes arbeid med næringsutvikling organisert? 

 

2. Har Narvik kommune en næringsplan og hvem har ansvar for oppfølgingen av denne? 

 

3. Har Narvik kommune en koordinator for å samordne aktivitetene i selskap som kommunen 

har eierskap i? 

 

4. Hvilke rutiner og kompetanse har Narvik kommune som bestiller av de nødvendige 

tjenester knyttet til kommunens næringsutvikling? 

 

5. Har Narvik kommune planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet innen 

næringsutvikling? 

 

 

Samtlige problemstillinger i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er deskriptivt formulerte og 

besvares som rene beskrivelser av kartlagte faktaopplysninger. Det innebærer at “revisors funn” i 

rapporten ikke blir målt opp mot noen form for normer, regler eller standarder (revisjonskriterier) 

slik vi gjør i vanlige normative forvaltningsrevisjoner. I den grad rapporten inneholder 

meningsytringer om næringsutvikling i Narvik, er dette utelukkende utsagn fra intervjuobjektene i 

prosjektet og ikke revisjonens vurderinger av arbeidet som gjøres av kommunen og andre aktører 

på området. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon
1
.  

 

Revisjonen sendte oppstartbrev til rådmannen i Narvik 3.7.2013, og på grunn av ferieavvikling i 

Narvik kommunes administrasjon, ble oppstartmøte avholdt 21.8.2013. I forbindelse med 

oppstartmøtet gjennomførte revisor også de fleste intervjuene. Underveis i prosjektet ble det 

nødvendig å gjennomføre flere intervju for å få et bredest mulig bilde av Narvik kommunes 

aktivitet innen næringsområdet. Siste telefonsamtalen for å få ny informasjon ble gjort 13.11.2013. 

Revisjonen har hatt samtaler med Narvik kommunes ordfører og plan og næringskomiteens leder, 

rådmannen, kommunalsjef, enhetsleder og rådgiver ved økonomienheten, enhetsleder ved Areal 

og samfunnsutvikling, administrerende direktør i Narvikgården AS, seniorrådgiver i Futurum AS, 

direktør i Narvik Havn KF og daglig leder i Narvikregionen Næringsforening.  

 

I tillegg til muntlig informasjon om næringsaktiviteten i kommunen har revisjonen funnet skriftlig 

informasjon på kommunens og selskapenes nettsider og i årsmeldinger. For øvrig er Narvik 

kommunes eierskapsmelding for 2012, planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel for 2011 - 2015, aktuelle bystyrevedtak, kommunens selskap/foretaks strategiplaner, 

årsmeldinger, “Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 – 2015” og kommunens rammeavtale med 

Futurum AS gjennomgått av revisjonen.   

 

Prosjektet skal beskrive den nåværende situasjonen i Narvik kommunes næringsutvikling.  

 

 

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å besvare problemstillingene. “Revisors funn” i rapporten bygger på 

informasjon fra ansatte i Narvik kommune som gjennom sine roller har ansvar for og kjennskap til 

kommunens arbeid med og/eller tiltelegging for næringsutvikling. Rapportens faktabeskrivelse 

inneholder også informasjon fra ansatte i kommunale foretak og selskaper samt eksterne aktører 

som forutsettes å ha inngående kjennskap til det som skjer når det gjelder næringsutvikling i 

Narvik. Likeså er de skriftlige datakildene vi har brukt i undersøkelsen, relevante for problem-

stillingene i revisjonens undersøkelse. På dette grunnlaget mener revisjonen at det datamaterialet 

som er presentert som “revisors funn” i rapporten, oppfyller gyldighetskravet. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I de 

tilfellene intervjuobjektene har ulike oppfatninger om de undersøkte forholdene, har vi synliggjort 

dette i rapporten. Vi har også framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle 

påviste faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, 

forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

  

                                                 
1
 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 ORGANISERING  

 

 

Problemstilling 1: Hvordan er Narvik kommunes arbeid med næringsutvikling organisert? 

 

4.1 Revisors funn 

 

4.1.1 Politisk organisering 

Bystyret er oppdragsgiver for Narvik kommunes næringsarbeid. Kommunen har i inneværende 

valgperiode endret strukturen på komitéene sine og har opprettet komité for plan og næring. 

Begrunnelsen er å få formalisert næringsarbeid og planarbeid i én komité
2
. Komité for plan og 

næring møtes månedlig og har nå 13 representanter der leder også er medlem av formannskapet.  

 

Bystyret vedtok i sak 13/12
3
, under behandling av ny struktur for kommunens politiske komitéer, 

følgende om kommunens programområde for næring; “Generalforsamling hvor ordfører, eller 

representant utnevnt av bystyret representerer Narvik kommune. Å fremlegge årlig 

eierskapsrapport med oversikt over Narvik kommunes eierskap i ulike selskaper. Videre påse at 

Narvik kommunes nærings- og eierskapspolitikk utøves i tråd med intensjonene den til enhver tid 

vedtatte kommunale eierskapsmelding. Å løpende evaluere de eksisterende og fremtidige behov for 

en positiv og langsiktig nærings- og eierskapsutvikling i forhold til Narvik kommunes målsetting. 

Å være valgkomité overfor bystyret om kommunens styrerepresentant i KF, IKS, stiftelser og AS 

hvor Narvik kommune er representert. Næringsutvikling. Samferdsel.” 

 

Administrasjonen skal følge opp at leveransen innen næringsutvikling blir som forutsatt etter 

politisk ledelses bestilling. 

 

Komité for plan og næring har møter én gang per måned. I møtene behandles hovedsakelig 

søknader hvori det skal fattes vedtak i tråd med plan og bygningsloven/dispensasjons- og 

klagesaker. Det er også komiteens oppgave å lage innstilling til bystyrets behandling av større 

planer, for eksempel kommuneplanen med arealdel. Videre behandler de saker som vedrører 

organisering av kommunens næringsarbeid, tilrettelegging og utvikling av arealer til 

næringsformål.  Klagesakene komiteen behandler er ofte tilknyttet tilrettelegging av areal til 

næringsvirksomhet, enten enkeltsaker eller tilknyttet kommunens reguleringsplaner. Lederne for 

Narvik Havn, Narvikgården og Futurum har med jevne mellomrom deltatt i komiteens møter for å 

informere om sine planer, nyetableringer som de jobber med, transport og logistikk, situasjonen 

tilknyttet arbeidsplasser i narviksamfunnet. 

 

 

 

                                                 
2
 I forrige periode var det en mindre formell struktur/form med en næringskomité som ikke var valgt i forbindelse med 

valg av bystyre/formannskap/komitéer. 
3
 Møte ble avholdt 3.5.2012 
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4.1.2 Administrativ organisering 

Narvik kommunes administrasjon ble omorganisert i et støtteenhetsprosjekt i 2010
4
. Tidligere 

hadde én enhet et svært bredt spekter av ansvarsområder, blant annet enkelte næringsrelaterte 

oppgaver. Denne ble lagt ned og enhet for Areal og samfunnsutvikling
5
 ble styrket med 

kommuneplanleggerstillinger.  

 

I forbindelse med støtteenhetsprosjektet laget kommunen en risikoanalyse. Kommunens ansatte 

reiste i den sammenheng spørsmål om alle oppgaver, blant annet den strategiske delen av 

næringsarbeidet, blir ivaretatt etter omorganiseringen. Rådmannen forteller til revisjonen at det er 

gjort grep for å forsøke å sikre at alle oppgaver blir ivaretatt. I mars 2010 ga rådmannen følgende 

redegjørelse svar på de administrativt ansattes spørsmål/bekymringer; “Næringsarbeid – 

strategisk Det er flere aktører som nå ivaretar næringsarbeid (Futurum
6
, Ofoten regionråd, 

nyopprettet næringskomite). Det er viktig å skille det strategiske og operative. Når man har satt ut 

operative funksjoner til for eksempel Futurum må man ha et organisert samarbeid med disse. 

Næringsarbeidet kan langt på vei deles i næringspolitikk og næringsutvikling hvor 

næringspolitikken skal legge til rette for næringslivet, mens næringsutviklingen er den operative 

som bistår med virksomhetsetablering. Næring må også sees i sammenheng med 

arealplanlegging, og disse to feltene må til en viss grad koordineres.  

 

Utfordringen med ny organisering: 

- Akkvisisjon (jobbe med å få fordelaktige etableringer) av private og offentlige bedrifter til 

regionen – blir dette ivaretatt? 

- Samordning for politisk ledelse – blir dette ivaretatt? 

- Narvik kommune kan ikke sette ut politisk engasjement og næringspolitikk, og det må være 

ressurser til å ivareta dette i kommunen.  

 

Rådmannens vurdering:  

Næringsarbeidet vil ivaretas i et samspill mellom rådmann, Futurum, Næringskomiteen, 

planarbeid i Areal og byggesak samt politisk ledelse. Stilling som skal arbeide med 

kommuneplanens samfunnsdel vil også være viktig i næringsarbeidet.”  

 

Rådmannen forteller til revisjonen at hun mener Narvik kommune får både fortjent og ufortjent 

kritikk for å være en type bremsekloss for næringsutvikling, særlig tilknyttet planarbeidet. Ifølge 

FAFOs rapport “Kommunen som samfunnsutvikler”
7
 er det en forståelse om at Norge har et 

komplisert regelverk for plan og regulering. Mye oppleves av næringslivet og private aktører som 

vanskelig og, i verste fall, meningsløst. Det gjelder også for hvor store ressurser kommunen 

prioriterer å bruke på plan- og reguleringssaker og hvor fort saker kommer gjennom de pålagte 

saksbehandlingsprosessene. Videre mener rådmannen det er viktig å ha fokus på tidsfrister, 

høringsinstanser og lignende, samtidig som kommunene må være proaktive og ikke tilbakelente 

når muligheter byr seg.  

 

Areal og samfunnsutviklings rolle 

Enheten Areal og samfunnsutvikling har ansvar for Narvik kommunes tjenesteproduksjon 

tilknyttet plansaker, byggesaker, kart og oppmåling. Enhetens arbeidsoppgaver tilknyttet 

næringsaktørene i kommunen er planarbeid etter plan- og bygningsloven, salg av tomter, 

                                                 
4
 vedrørte områder som informasjonsarbeid, HR og økonomi 

5
 Frem til 2012 kalt Areal og byggesak 

6
 Narvik kommunes næringsutviklingsselskap 

7
 Moen, Svein Erik; “Kommunen som samfunnsutvikler. Drivere og hindringer for næringsutviklings- og 

sysselsettingsarbeid”. FAFO 2011 
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byggesaker, deling og oppmålingsaker samt å sikre en sammenheng mellom kommuneplanens 

samfunnsdel, arealdel og de ulike temaplanene. Areal og samfunnsutvikling utreder kommunens 

overordnede planer; eksempelvis samfunnsplanen som skal være den næringspolitiske planen for 

kommunen. Kommunen har også en arealplan tilknyttet kommuneplanen, samt flere 

kommunedelplaner som tilrettelegger næringsutvikling/disponerer areal. Enheten tilrettelegger 

også for byggesøknader samt grunneierfunksjonen og kan selge tomter til Narvikeiendommen 

eller andre næringslivsaktører.  

 

Enhetsleder forteller at kommuneplanleggeren har jobbet målrettet med å finne strukturen i og 

grunnlaget for politikernes vedtak om prioritering i planstrategien. Rådmannen mener at mange 

kommuner har vært usikker på hva den pålagte planstrategien skal være godt for, mens man i 

Narvik kommune anser det som et viktig redskap. Det blir vurdert som fornuftig å beslutte hvilke 

planer som skal prioriteres og nedprioriteres for å være tydelig på hvilken retning man vil 

narviksamfunnet skal gå. I planprogram for ny kommuneplan, som skal fullføres i 2014, er det 

bestemt hvilke satsingsområder som skal prioriteres – blant annet næring. Det er utarbeidet 

planstrategi for Narvik kommune; en liste over hvilke planer som skal foreligge og hvordan de 

skal rulleres. Det er ingen statisk plan, men endringer kan gjøres løpende for eksempel ved at nye 

overordnede planer tas inn. Enhetsleder poengterer at når bystyret vedtar eller bestiller nye planer, 

medfører det at andre arbeidsoppgaver må settes til side.   

 

Representanter fra Areal og samfunnsutvikling deltar på kontaktmøter med kommunens 

utviklingsselskaper
8
, rådmannen, ordfører, varaordfører, leder for plan- og næringskomiteen og 

Forskningsparken hver/hver andre måned. Frekvensen avhenger av Narvikregionen 

Næringsforenings kapasitet da de kaller inn til møtene og leder disse. Møtene er ikke formelle i 

formen, men er informasjonsmøter der alle forteller hva de for tiden jobber med, hva er øverst på 

prioriteringslista til de enkelte, hva er nytt og hvem tar ansvar for å gjøre hva frem til neste møte, 

felles mål diskuteres samt utfordringer og mulige løsninger. Det er et forum som har eksistert i 

tolv år, men har blitt noe utvidet i løpet av de årene. Rådmannen forteller at det ved behov også 

avholdes møter mellom rådmannens team (rådmannen og to kommunalsjefer), enhetsledere og en 

eller flere av nærings(utviklings)aktørene i kommunen.  

 

For øvrig har Areal og samfunnsutvikling løpende kontakt med lokale næringsaktører om forhold 

tilknyttet konkrete saker, som regulering og andre avklaringer. Enheten og rådmannen møter også 

representanter fra fylkeskommunen to ganger i året sammen. Informasjon utveksles, mulige 

tilskudd diskuteres og avklaringer gjøres om det videre samarbeidet. Til disse møtene melder de to 

partene inn hva som må diskuteres (samarbeidssaker). Hvem som deltar fra kommunens side 

varierer ut fra hvilke saker som skal tas opp.  

 

Leder av Areal og samfunnsutvikling forteller at enheten forholder seg utelukkende til instrukser 

fra rådmannen og ikke fra kommunens politikere. Politikerne og rådmannen blir noen ganger 

kontaktet av kommunens selskaper og enkeltaktører når de ikke får gjennomslag direkte hos 

enheten. Det bekreftes både av enhetsleder og representanter fra kommunens næringsaktører. 

Enhetsleder forteller at det skjer når de synes fremdriften i en sak ikke er god nok, at de ikke blir 

prioritert eller ønsker å få omgjort enkeltvedtak. I slike tilfeller har enheten ikke oversikt over 

eventuelle avtaler/lovnader som er gitt uten at det er gjort faglige vurderinger om dette er mulig å 

få gjennomført i tråd med lov- og regelverk. Enhetsleder er tydelig på at få saker er “enkle”; det er 

stort sett mange hensyn å ta innenfor forvaltningen av et komplisert lovverk. Hun mener det 

handler om ikke å skape forhåpninger og å synliggjøre det kompliserte i saken for å forhindre 

                                                 
8
 Futurum AS, Narvikgården AS og Narvik Havn KF 
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merarbeid for alle parter. Å prioritere opp saker kan også medføre at saker som enheten faglig sett 

opplever som vesentlig viktigere og presserende, må tilsidesettes. Enheten vurderer å bli 

tydeligere på konsekvensene omprioriteringer får, både for ressurser og for ferdigstilling av 

kommunens planer.  

 

Ansatte i Areal og samfunnsutvikling opplever det som en utfordring at Fylkesmannen og 

Nordland fylkeskommune ikke forholder seg til Narvik Havn, Futurum og Narvikgården som del 

av Narvik kommune, men som eksterne aktører. De tar utelukkende kontakt med 

administrasjonen, som ikke har informasjon om eller leder næringsaktørenes prosjekter. 

Enhetslederen anser ansvaret og rollene som klart fordelt mellom kommunens 

næringsutviklingsaktører på det formelle plan, men at det ikke er ukomplisert i praksis. Hun 

forteller at samarbeidet med næringsutviklingsaktørene kompliseres av utydelig/uavklart fordeling 

av enkeltoppgaver mellom dem. De opplever også at selskapene tidvis opptrer som representant 

for Narvik kommune og tidvis som en ekstern aktør. Hun forteller at det har skjedd at 

representanter for selskapene har uttalt seg om forhold som er utenfor deres fagområde og ansvar, 

og at dette kan være med å vanskeliggjøre samarbeidet.  

 

Enhetsleder mener at ressurssituasjonen i flere år har vært slik at enheten har hatt vanskeligheter 

innenfor planarbeidet. De har ikke fått jobbet like faglig godt som ønsket, og samtidig har de kjent 

presset om hurtig saksbehandling fra næringslivet og administrativ og politisk ledelse. Enhetsleder 

forteller at de gjør løpende prioriteringer mellom næringslivsaktørenes saker. Daglig prioriteres 

næring foran byggesøknader for garasjer og uthus. I følge henne skjer ofte det samme på 

reguleringssaker. Enheten informerer at de ikke har store fristoverskridelser på byggesaker, men 

har et stort omfang av saker. Samtidig er det oppgaver som ligger til enheten som ikke blir gjort.  

Enhetsleder mener driften over lang tid har vært uforsvarlig.  Derfor er bemanningen nå økt og 

dermed den tverrfaglige kompetansen i fagteamet.  Kommunen har tilsatt én ny arealplanlegger og 

én ny kommuneplanlegger, samt én rådgiver innenfor plan og miljø, så ressursene økes. Over 

mange år har enheten ikke hatt mulighet til å prioritere det bystyret har ønsket og å få sakene så 

fort gjennom systemet som ønskelig. Klare og tilrettelagte tomter må vente før bygging kan starte. 

Selv med økt bemanning vil enheten måtte jobbe hardt for å være a jour med saksmengden. 

November 2013 innskrenket Areal og samfunnsutvikling tilgjengeligheten for henvendelser fra 

publikum, for å få ro til å arbeide med sine restanser
9
. Det samme ble gjort høsten 2012.  

 

Det er gjennomført en evaluerings- og endringsprosess
10

 i Areal og samfunnsutvikling, og på 

bakgrunn av denne gjøres nå en omorganisering for å øke effektiviteten og kvaliteten på arbeidet 

som gjøres i enheten og å bedre de interne rutinene. Nåsituasjonen har blitt kartlagt og 

forbedringsområder funnet, og det er utarbeidet en handlingsplan på tiltakene. Blant annet er 

enhetens rutiner oppstykket og skal omarbeides for å oppnå god flyt i sakene/saksmengden.  

                                                 
9
 Følgende er publisert på www.narvik.kommune.no 31.10.2013 og i Fremover: “Endret tilgjengelighet på Areal- og 

samfunnsutvikling i november. På grunn av økt saksmengde og byggeaktivitet blant næringsliv og privatpersoner vil 

tjenestene plan og byggesak endre sin tilgjengelighet i perioden 01.11.13 til 30.11.13. I november vil plan- og 

byggesakstjenesten kun være tilgjengelig ved timebestilling. For tjenester knyttet til plan og byggesak, forurensing og 

miljø, infoland, matrikkelføring vil det i november ikke være mulig med personlig oppmøte eller telefon. Dette gjøres 

for at å gi en raskere behandling av søknader og planforslag. Dersom du har behov for kontakt med din 

saksbehandler i denne perioden kan du gjøre dette pr epost. Dette gjelder bedrifter og privatpersoner som har en 

pågående sak og har fått opplyst hvem som er saksbehandler. Det bes om at alle generelle henvendelser gjøres som 

vanlig via postmottak@narvik.kommune.no. For å kunne gi best mulig service og rask tilbakemelding pr epost bes det 

om at du beskriver hva saken gjelder og oppgir gårds– og bruksnummer eller evt. saksnummer i kommunen. Det bes 

om at du i epost også oppgir kontaktinformasjon på telefon slik at saksbehandler kan ringe deg opp ved behov. 

Dersom du ikke har epost eller tilgang til PC, kan du ta kontakt med sentralbordet i Narvik kommune på telefon 76 91 

20 00.” 
10

 Etter LEAN-prinsippet og med bistand fra et konsulentfirma 

http://www.narvik.kommune.no/
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Økonomienhetens rolle 

Narvik kommunes økonomienhet dokumenterer og utfører de økonomiske transaksjonene som 

følge av vedtak som gjøres i bystyret eller blir avtalt med rådmannen. Ansatte på enheten har også 

gjort saksutredninger for bystyret i næringsrelaterte saker. Økonomienheten har utarbeidet 

eierskapsmeldinger, men har få oppgaver tilknyttet etterarbeid eller oppfølging av 

eierskapsmeldingene. Med utgangspunkt i mottatte årsmeldinger/rapporter, for eksempel fra 

Nordkraft AS og Narvikgården AS, utarbeider økonomienheten sak for politisk behandling, med 

forutsetning om at tallene styret har godkjent, er korrekte. Økonomienheten saksbehandler også 

søknader om tilskudd fra næringsfondet og infrastrukturfondet før politisk behandling. Det gjøres 

enten som egen sak eller under budsjettarbeid/budsjettvedtak.  

 

Det ble fastsatt retningslinjer for næringsfondet på 1990-tallet. Fondsmidlene brukes blant annet 

til kjøp av tjenester tilknyttet utvikling og promotering av næringslivet i Narvik. Årlig fordeles 

totalt 6 millioner kroner. Den største posten går til Futurum AS med 2-3 millioner kroner, basert 

på en rammeavtale
11

. Det er ikke anledning til å gi tilskudd for mer enn ett år, så beløpene svinger 

noe. Politikerne står fritt til å prioritere andre ting. Kommunen fikk i 2009 overført 30 millioner 

kroner fra LKAB som er bundet til investeringer i næringsrelatert infrastruktur 

(infrastrukturfondet). Første utbetaling av avkastning på infrastrukturfondet var i 2011 og ble gitt 

til Narvikfjellet AS. Den årlige avkastningen er på cirka 1 million kroner. 

 

I Narvik kommunes eierskapsmelding
12

 står følgende skrevet om kommunens næringsfond: 

“Narvik kommunes kraftfond er etablert (…) i forbindelse med utbygging av Skjomenvassdragene 

samt Sildvik kraftanlegg. Fondskapital er to næringsfond på henholdsvis kroner 570 365 og 

kroner 1 000 000. Avkastning består av: 

a) årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av NVE og Nordkraft AS i medhold av 

konsesjonsvilkårene for regulering av Sjomen-vassdragene og Sildvik kraftanlegg. 

b) Renter og annen avkastning av fondskapitalen. 

 

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål som kan fremme næringsutviklingen og trygge 

bosetningen i Narvik kommune. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Innenfor denne 

ramme kan midlene benyttes til finansiering av kommunale utbyggingstiltak som oppkjøp og 

tilrettelegging av arealer for næringsutbygging, boligreisning samt oppføring av 

industriutleiebygg m.v. Midlene kan også brukes til kommunale fellestiltak som for eksempel 

skole, sosiale tiltak, samfunnshus, idrettsanlegg, vegbygging o.l. Videre kan støtte gis til 

fellestiltak innen primærnæringen. For budsjettåret 2012 er følgende saker tilgodesett/bevilget: 

- Kjøp av tjenester i Futurum, Destinasjon Narvik og Ofoten regionråd 

- Kommunal næringsutviklingsarbeid/lobbyering og miljøfyrtårn 

- Tilskudd til Stiftelsen Vinterfestuka, Krigsminnemuseet, Narvikgården/Narvikfjellet, Kommunal    

  andel REC-tiltak og Ofoten Brann IKS.” 

 

Tabell 1 gir en oversikt over størrelsen på tildelingene for 2013. Vi ser at de fleste poster fra 2012 

også er å finne i budsjettet for 2013. Nytt for 2013 er bevilgning konkret til Narvik kulturhus, en 

nyopprettet industristilling i Futurum og midler til overtakelse av Destinasjon Narvik.  

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Øvrige mottakere er eksempelvis Destinasjon Narvik, Røde Kors/Fredssenteret og Vinterfestuka 
12

 Narvik kommune: “Eierskapsmelding 2012”, vedtatt i bystyret 25.5.2012 
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Tabell 1: Oversikt over bevilgninger i Narvik kommunes næringsfond, i kroner.  

 
 

Narvik kommunes næringsutviklingsselskaper får tilført midler også fra andre enn Narvik 

kommune, blant annet delfinansierer fylkeskommunen den nyopprettede industristillingen i 

Futurum. Fylkeskommunen gir også tilskudd til Narvik Havn, som overføres via Narvik 

kommune. I selskapenes regnskap fremstår derfor overføringene fra Narvik kommune som større 

enn kommunens reelle bidrag. Summen som overføres til Futurum gjennom næringsfondet 

inkluderer et tilskudd til Forskningsparken (for arbeid med et prosjekt rettet mot høyskolen i 

Narvik) som Futurum administrerer på vegne av Narvik kommune.  

 

4.1.3  Kommunalt eierskap og samarbeid 

Kommunens administrative ledelse forteller at kommunens næringsarbeid er forankret i Futurum 

AS, Narvikgården AS og Narvik Havn KF gjennom et bystyrevedtak fra 2007
13

. Før dette hadde 

kommunen administrativt ansatte som jobbet med næringsutvikling. Ordføreren har 

generalfullmakt til å representere kommunen i disse selskapene. Kommunens politikere foretar 

valg av representanter til generalforsamling og styrene i selskapene.  

 

Futurum AS  

Futurum AS ble etablert i 1995 som omstillingsselskap for Narvik kommune. Da 

omstillingsstatusen til Narvik kommune opphørte, vedtok bystyret at Narvik kommunes operative 

utviklingsarbeid skulle gjennomføres av kommunens næringsutviklingsselskap Futurum.  

 

I Narvik kommunes eierskapsmelding
14

 står det å lese at kommunens eierandel i Futurum AS er 

43,3 %. Kommunens heleide selskaper Narvikgården AS og Narvik Havn KF har hver en 

eierandel på 3,4 %. Til sammen eier disse tre aktørene 50,1 % av Futurum AS. Videre står det at 

                                                 
13

 Narvik kommune, bystyrets vedtak i sak 46/07, 19.4.2007 
14

 Narvik kommune: “Eierskapsmelding 2012”, vedtatt i bystyret 25.5.2012 

Næringsfondet Vedtak

Budsjett 2013

Utgifter

Kjøp tjenester Futurum 2 500 000

Destinasjon Narvik 600 000

Ofoten regionråd 750 000

Lobbyering 150 000

Miljøfyrtårn 50 000

VU 450 000

Krigsminnem 450 000

Narvik kulturhus 900 000

Industristilling Futurum i samarbeid med Fylkeskommunen 50%393 711

Mulig overtakelse av Destinasjon Narvik 500 000

6 743 711

Inntekter

Konsesjonsavgifter 2011 -6 743 711

Infrastrukturfondet

Bystyret bevilger kr 750 000 til Narvikgården AS og regulering og utvikling av Narvikfjellet.

Bystyret bevilger kr 106 289 til Futurum AS som delfinansiering av industristilling i samarbeid med Fylkeskommunen.
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selskapet får mye gjort med begrensede midler. Under vurderingen av Narvik kommunes eierskap 

i selskapet står det at bystyret i prinsippet har vedtatt at kommunen skal bli tilnærmet eneeier i 

Futurum, men ut fra ønsket om å engasjere flere organisasjoner i selskapets ve og vel, har 

kommunen valgt å beholde simpelt flertall
15

.  

 

I Futurums årsmelding for 2012
16

 står det at selskapet alltid “har hatt et blikk for hele 

Ofotenregionen, noe som gjenspeiler seg i visjonen ”En sterk region – et attraktivt Narvik”. (…) 

Futurum sin strategiske plan er basert på “Strategisk næringsplan for Ofoten””. Til revisjonen 

forteller selskapets direktør at Futurum har styrerepresentasjon fra andre kommuner i Ofoten, for 

tiden er det Tysfjord kommune. Selskapet har god kontakt med de andre kommunene i regionen, 

og med Narvik kommune.  

 

Futurum får sitt oppdrag fra Narvik kommune gjennom en rammeavtale og eventuelle 

tilleggsavtaler. Summen på kommunens tjenestekjøp hos Futurum har variert fra år til år, men har 

vært i størrelsesordenen 2-3 millioner kroner de senere år. Dette betales gjennom Narvik 

kommunes næringsfond.  I kommunens rammeavtale med Futurum står det at “Det overordnede 

mål er å øke antall arbeidsplasser og antall innbyggere i Narvik og i Narvikregionen. Dette skal 

gjøres basert på Strategisk næringsplan for Ofoten, kommunens pålagte førstelinjetjeneste og de 

føringer og muligheter som til enhver tid finnes. I Strategisk plan for Futurum er dette nærmere 

beskrevet. (…) Den vedtatte kjøpesummen utgjør 3 000 timer, det vil si cirka 1,7 årsverk (def. 

årsverk: 1 750 timer) inklusiv prosentvis andel av intern tid og administrative kostnader. Hvis 

oppgavene medfører mer enn dette, må finansieringen tas opp mellom partene.” Rammeavtalen 

presiserer videre hvilke oppgaver Futurum skal gjøre innenfor etablererveiledning og 

tilrettelegging for gründere/bedrifter, høringer og uttalelser, nettverksarbeid og tilstedeværelse 

samt initiativtaker- og samhandlingsrollen. Avtalen skisserer også hvilke type oppgaver som ikke 

omfattes av avtalen; invitasjoner og vertskapsfunksjoner, internasjonalisering, beredskap og 

fleksibilitet i tillegg til aktuelle strategiske prosjekter tilknyttet konkrete satsingsområder. 

 

Futurum er kommunens eneste næringsutvikler. Selskapets portefølje av prosjekt er fordelt på de 

fire ansatte som har sine hovedområder de jobber med. I tillegg samarbeider de på noen områder 

slik at de overlapper hverandre og kan overta hverandres ansvar ved fravær. Futurum har 

gjennomført prosjekter innenfor et bredt spekter av næringsområder; olje/gass, fornybar energi, 

CERN, kurs og konferanser, reiseliv, forvaltning av omstillingsmidler, logistikk, havbruk, 

utdanning og forskning, industri, gründercamp, nettverksbygging og oppfølging av dette. Futurum 

leier ut en stillingsressurs på inntil 50 % som daglig leder i Hålogalandsbrua AS. Arbeidet med 

brua ble tidligere ivaretatt av Narvik kommune. Avtalen gir inntekter til Futurum, men reduserer 

samtidig kapasiteten i næringsarbeidet. Futurum har også blitt tillagt oppgaven å være 

førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og å være deres kontakt i Narvik. Det innebærer blant 

annet at Futurum er den som er tilrettelegger når Innovasjon Norge skal møte næringslivet og 

gründere i Narvik.  Futurum har også oppgaven med å foreta næringsfaglige vurderinger av 

forretningsplanen til personer som er på tiltak gjennom NAV og som er berettiget til støtte i seks 

måneder for å starte egen virksomhet. Gjennom siste revisjon av Futurums strategiske plan har 

selskapet forpliktet seg til å jobbe for å få etablert nye offentlige arbeidsplasser i Narvik. Dette for 

å snu en trend over de siste 20 årene der cirka 10 % av de offentlige arbeidsplassene i Narvik er 

borte samtidig som de andre nordnorske byene har hatt betydelig vekst på området. Futurums 

direktør er styreleder i Narviksenteret og har brukt store ressurser i utviklingen av planer og 

finansiering av nytt bygg for Narviksenteret med Krigsmuseet. Kunnskapsdepartementet har 

                                                 
15

 De andre eierne er Narvikregionens Næringsforening (23 %), Nordkraft AS (20,4 %), Sparebanken Narvik, 

Høgskolen i Narvik, LO i Ofoten og Ballangen næringsforening (de fire sistnevnte har hver en eierandel på 1,7 %). 
16

 Referanse 
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bevilget 81,5 millioner kroner til nybygg, og arbeidet med å fremskaffe de 10-12 millioner kroner 

som mangler for å få realisert planene, foregår for fullt. Realiseringen vil bety 10-15 nye offentlige 

arbeidsplasser og ringvirkninger. Futurum har utviklet og er ansvarlig for gjennomføringen av 

“Utviklingsprogram Narvik” som i perioden 2013 til 2015 utløser 4 millioner kroner i året fra 

Nordland fylkeskommune. Narvik kommune er prosjekteier og programmet skal bidra til flere 

arbeidsplasser, flere innbyggere og i tillegg flere søknader til Innovasjon Norge og 

virkemiddelapparatet for øvrig. Det gir Futurum også rom til å behandle og bevilge søknader om 

tilskudd fra næringslivet, der relativt små midler kan utløse større summer fra den enkelte bedrift 

og bidra til at søkerne starter opp med prosjekt de ellers ikke ville ha gjennomført. Ideelt sett 

ønsker Futurum at Narvik kommune på sikt får mulighet til å etablere et fond som kan brukes til 

slike formål også etter at utviklingsprogrammet er avsluttet.  

 

De ansatte i Futurum jobber etter eget utsagn ikke bare etter kortsiktige framdrifts-/tidsplaner eller 

prioriteringer. Det er fokus på å holde fremdriften i både langsiktige og kortsiktige prosjekt, og å 

være på banen når det oppstår noe som haster eller muligheter som må gripes umiddelbart. Da kan 

de omprioritere og endre på planlagt møtevirksomhet.  

 

Representant for Futurum opplyser til revisjonen at selskapets strategiske plan utarbeides på 

bakgrunn av eiernes ønsker/føringer, og har av og til orientering for bystyret i tillegg til den som 

gis i forbindelse med årsregnskap/-melding (1 – 2 ganger i året). Vedtektene til selskapene som 

Narvik kommune er (del)eier i, gir føringer for næringsarbeidet.  

 

Futurum sender innkalling og sakskart til sine styremøter til ordfører og rådmann, som inviteres til 

styremøtene som observatører.  Representanten fra Futurum som revisjonen har snakket med 

opplever at deres deltakelse var vanlig og fungerte godt tidligere, men at det en periode ikke alltid 

var en representant fra kommunen til stede bortsett fra når de ble invitert særskilt på grunn av 

enkeltsaker. Den senere tid har rådmannen imidlertid vært i alle selskapets styremøter. Selskapet 

er også i dialog med kommunens administrative og politiske ledelse gjennom de månedlige 

kontaktmøtene som omtalt tidligere i rapporten. Møtene omtales som en flott arena, men 

representanten for Futurum sier de er usikker på “hvem sitt møte det er”.  

 

Ifølge Futurums direktør er selskapets største utfordring for tiden finansiering og behov for større 

forutsigbarhet. Dette forklarer hun primært skyldes at Narvik kommune bruker relativt små 

ressurser på næringsutvikling. Hun sier selskaper er innforstått med at kommunen er i en 

vanskelig økonomisk situasjon. Men det medfører en ikke tilfredsstillende situasjon for Futurum 

som ønsker forutsigbarhet for å kunne jobbe med et mer langsiktig perspektiv. Futurum har i 

samarbeid med Narvik kommune kommet til enighet om hva som er det viktigste for kommunen 

at selskapet jobber med. I tillegg er den proaktive aktiviteten innenfor rammene av strategisk plan, 

delvis blitt finansiert gjennom andre prosjekter og avtaler.  

 

Futurums direktør forteller til revisjonen at selskapet jobber mye med å skaffe tilskudd og prosjekt 

fra private og offentlige aktører som gjør at selskapet kan ha større produksjon enn det 

overføringene fra Narvik kommune genererer. En viss prosjektfinansiering anser hun som positivt, 

men eierne må passe på så behovet for ekstra finansiering ikke blir så stort at for mye av de 

ansattes produksjonstid blir brukt til å skaffe penger og rapportere. Prosjektfinansiering krever 

solid egenkapital fordi prosjektmidler ikke utbetales før prosjektrapport og revidert regnskap er 

levert. De siste årene har Futurum tært på egenkapitalen, noe som ifølge direktøren vil være 

begrensende for prosjektaktiviteten. Hun presiserer videre at bedre økonomiske rammebetingelser 

kunne gitt Futurum rom til å bli en mer fleksibel næringsutviklingsaktør i så måte at de kunne vært 

mer proaktiv og å fange opp og initiere et større antall prosjekt enn det de har tid til å gjøre i dag. 
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Narvikgården AS 

Narvikgården AS er 100 % eid av Narvik kommune og ble etablert i 2001 da Narvik var en 

omstillingskommune. Det var en prosjektorganisasjon som med årene har fått seg tillagt nye 

oppgaver. Selskapet overtok grunn og bygg fra NSB og LKAB på tomten Trekanten, og selskapets 

hovedoppgave er fortsatt å skape ny aktivitet, nye arbeidsplasser og nytt liv med utgangspunkt i 

disse eiendommene og byggene
17

. I selskapets strategiplan står følgende om overordnet mål: 

“Narvikgården AS skal gjennom areal- og eiendomsutvikling tilføre Narvik verdiskapning 

gjennom å ta en aktiv rolle i forbindelse med nye næringsetableringer og utvidelse av eksisterende 

bedrifter. (…) Selskapet vil lykkes gjennom aktivt og nært samarbeid og langsiktig tenkning 

sammen med eier, næringslivet og innbyggerne i og rundt Narvik kommune”. For tiden jobber 

Narvikgården blant annet med prosjekter tilknyttet Trekanten
18

, Narvikfjellet, Nordkraft Arena, 

IKEA, nye Narvik torv, Frydenlund-forbindelsen og Malmporten Handelspark. I all hovedsak 

kjøper Narvikgården eiendommer, regulerer, legger til rette for ny virksomhet og selger til andre. 

Administrerende direktør forteller til revisjonen at alt Narvikgården gjør, er fundert på 

eiendomsforvaltning. De mottar ingen offentlige tilskudd, og inntektene brukes til å utvikle noe 

nytt, dra i gang nye prosjekter og utbygginger. Ansatte ved Narvikgården opplever av og til å bli 

møtt med holdningen om at de ikke er en del av Narvik kommune. De er selv opptatt av at de er 

100 % eid av Narvik kommune, bare organisert på en annen måte enn den øvrige 

administrasjonen. 

 

Narvikgården blir styrt av eiermøter med kommunen minimum to ganger i året samt strategisk 

plan som vedtas av selskapets styre (basert på “Strategisk næringsplan for Ofoten” og dens fire 

satsingsområder) og rulleres hvert tredje år. Bedriftens strategiske plan presenteres for 

kommunens plan og næringskomité, der punktene i planen diskuteres og godkjennes. 

Narvikgårdens strategiske plan inneholder også en årlig rullert handlingsplan. Normalt deltar 

representanter for Narvikgården minimum to ganger i året i møter med plan- og næringskomitéen 

for å diskutere aktuelle saker. 

 

Narvikgårdens ledelse opplever å ha et utmerket samarbeid med Narvik kommunes politiske 

ledelse og rådmannsteam (som møtes jevnlig). Administrerende direktør mener samarbeidet med 

etatene som de møter i sitt daglige virke, kunne vært bedre. Samarbeidet med Areal og 

samfunnsutvikling oppleves som tidkrevende
19

. Fra Narvikgårdens side ser det ut som om enheten 

har kapasitetsproblemer og har til dels stor utskiftning blant de ansatte. For øvrig virker det fra 

Narvikgårdens ståsted som om kommunens etater tidvis i liten grad forholder seg til politikernes 

ønsker, som er uttalt i strategisk næringsplan og i oppdragene de gir sine tre næringsaktører. De 

mener dette har medført til dels store utfordringer i prosjekt etter prosjekt. De involverte partene 

kan på et overordnet nivå være enige om fremgangsmåte og løsninger, men så tar det mye tid å få 

det gjennomført. Etter et par år med innsigelser og forsinkelser er det ikke uvanlig at 

prosjekt/utfall som aktørene helt fra begynnelsen har vært enige med kommunens politiske ledelse 

om, blir realisert. Narvikgårdens ledelse mener at det største hinderet innen offentlig 

næringsarbeid i Narvik er mangelen på et effektivt samarbeid og samhandling med Areal og 

samfunnsutvikling. De har imidlertid forståelse for at sakene skal behandles i henhold til lover og 

regler. Samarbeidet med øvrige kommunale enheter er godt.  

 

Administrerende direktør i Narvikgården skjønner at det for utenforstående kan virke som Narvik 

kommunes organisering er komplisert og har et utydelig skille mellom hvilke selskap som jobber 

                                                 
17

 “Strategiplan for Narvikgården AS 2013-2016”, 24.6.2013 
18

 Narvikgården har ryddet området, bygd opp nødvendig infrastruktur som veg, gangveger, grøntområder, vann, 

avløp, strøm, data, med mer og lagt til rette for nye etableringer og nye arbeidsplasser 
19

 Etaten har ansvar for kommuneplan, -delplan, reguleringsplan og byggesak. 



KomRev NORD IKS Næringsutvikling 

 

Side:  

 
13 

med hva. Han mener de som er inne i det, ikke opplever det slik, men at organiseringen er god 

nok. Han forteller at aktører fra andre kommuner mener Narvik er privilegert med så mange som 

jobber med næringsutvikling og som man kan henvende seg til. Andre kommuner har gjerne et par 

næringskonsulenter som medfører at kontinuiteten og tilstedeværelsen ikke er den samme på 

grunn av sykemeldinger, reiser, møter og kurs. Og om for eksempel Narvikgården skulle ta over 

Futurum som enkelte har foreslått tidligere, vil elementet med interkommunalt samarbeid og 

samarbeidet med de private eierne i Futurum kunne bli svekket, mener administrerende direktør.  

 

 

Narvik Havn KF  

Narvik Havn ble etablert som et kommunalt foretak fra 1.1.2002. Foretaket er delegert myndighet 

fra bystyret til å forvalte Narvik kommunes sjøareal; noe som havnedirektøren presiserer ikke bare 

omfatter områder dekket med vann, men også landareal som er nødvendig for å drive med 

aktivitet på sjøen. Havnedirektøren forteller at for å drive med logistikk er det ikke bare nødvendig 

med en dyp og isfri havn, men også landareal som aktørene kan benytte, og at det må være 

offentlig infrastruktur til sjø for å kunne utnytte det til næringsformål. For eksempel må Narvik 

Havn involvere seg i jernbane, for om kapasiteten på jernbanen blir for liten, så er det ingen 

grunnlag for å drive aktivitet i Narvik havn. Varene kommer i så tilfelle ikke til eller fra. 

 

Narvik Havn har i løpet av de siste ti årene utviklet 100 000 kvadratmeter areal blant annet 

gjennom å fylle ut i sjøen, og havnedirektøren forteller at alt er per tiden leid ut. Det samme 

gjelder Narvik Havns bygningsmasse. Havnedirektøren opplyser videre at fra Narvik Havn 

begynte å planlegge utfyllingen på Fagernes til den sto ferdig, tok det elleve år. Han mener det sier 

noe om de mange og lange prosessene som kjøres internt i kommunen og med høring på 

fylkesnivå før den fysiske jobben kan påbegynnes. Han ser utfordringen i at Narvik kommune har 

mye areal, men ikke mye areal som er klargjort for å bebygges/drives aktivitet på. Det mener han 

skyldes manglende planleggingsarbeid i flere tiår. Erfaringen hans er at aktørene ikke klarer å 

skaffe tilstrekkelig areal fort nok. Havnedirektøren mener man i planlegging må tenke i et langt 

tidsperspektiv – en eller to generasjoner frem i tid. Skal man få store aktører inn, må kommunen 

ha tilstrekkelig areal til å ta imot dem. Etter hans mening må det gjennomsyre næringsarbeidet i 

Narvik kommune mer enn til nå fordi kommunen vil tape alt for mange muligheter ved å ikke 

være i forkant på dette området, men skal skynde seg når en konkret henvendelse kommer. 

Kommunen må bli mer profesjonell på dette området, men havnedirektøren presiserer at de har 

profesjonelle aktører i Narvik Havn og Narvikgården som kan gjøre denne jobben.  

 

Havnedirektøren forteller at Narvik Havn og Narvikgården forhindrer at de går inn på hverandres 

ansvarsområder ved å opprettholde dialog. I tillegg er Narvik Havns primærområde landområder 

som er sjønære. Narvik Havn ser nå tydeligere behov for å ta posisjonen som et internasjonalt og 

intermodalt
20

 knutepunkt «Rail – Road – Sea». Dette betyr at både sjønære- og andre 

terminalarealer er interessante for Narvik Havn. Narvikgården administrerer også areal som ligger 

helt i sjøkanten, noe havnedirektøren ønsker at Narvik Havn skal få ansvar for å utvikle. Han 

mener de to aktørene ikke har et ønske om å konkurrere med hverandre, men å være to deler i 

samme enhet; Narvik kommune. Han mener det er fornuftig om Narvik kommune ble en 

tydeligere eier og mer konkret om hva Narvik Havn skal befatte seg med og hva som er 

Narvikgårdens ansvar. Det ville være klargjørende for alle og forhindre overlappende 

ansvarsområder.  

 

                                                 
20

 Intermodal transport av en godsenhet/passasjer skjer ved bruk av flere transportmåter, for eksempel containere som 

transporteres ved hjelp av både skip, tog og/eller trailer. 
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Havnedirektøren mener at Narvik Havn i praksis har ansvar for næringsaktiviteten tilknyttet 

logistikk og transport, er initiativtaker og tar alle kostnader. Han forteller at Futurum har jobbet 

med det tidligere, og fortsatt holder litt fast på den type oppgaver uten at det er deres 

hovedansvarsområde. Han mener det ville vært ressursbesparende om Futurum konsentrerte seg 

om områder som ikke ivaretas av andre lokale eller regionale aktører med unntak av generell 

markedsføring for å trekke til seg etablerte bedrifter til regionen.  

 

“Strategisk næringsplan for Ofoten” skal revideres i nærmeste fremtid, og havnedirektøren har 

gitt signaler til regionrådet om at han forventer at det i den forbindelse gjøres en intervjurunde 

med de ulike aktørene. Dette fordi forholdene forandrer seg ganske hurtig samt at han forventer at 

planarbeidet som Narvik Havn har satt i gang, blir hensyntatt i strategiplanen. Det mener han er 

naturlig fordi Narvik Havns plan er ferskere og vedtatt noen år etter næringsplanen som foreligger. 

Så langt er det i følge han ikke satt av tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre “Strategisk 

næringsplan for Ofoten”. 

 

Narvik Havn har særmøter med Narvikgården, Futurum og Narvik kommune om ulike prosjekt. 

Kontakten med administrasjonen fungerer ifølge havnedirektøren bra ettersom foretaket kan 

kontakte både rådmann og kommunalsjef. Når Narvik Havn ønsker å gi informasjon til rådmannen 

inviterer de hele rådmannsteamet, og alle har kommet til møtene. Alle Narvik Havns styresaker 

sendes til rådmann og ordfører. Ifølge havnedirektøren har også havnestyrets leder kontakt med 

kommunens administrasjon og ulike politiske nivå. Når det kommer til budsjettsaker, forholder 

Narvik Havn seg til Narvik kommunes bystyre.  

 

Havnedirektøren mener Narvik kommune ikke trenger å ha kompetanse på det Narvik Havn driver 

med, men at det er relevant å spørre om foretaket i stor nok grad involverer administrasjonen og 

politikerne når Narvik Havn trenger hjelp. Han mener de med årene har blitt flinkere etter hvert 

som de har sett at det er nødvendig å bli det. For som han sier: “Skal Narviksamfunnet nå frem 

med sine behov, for eksempel bevilgninger til Ofotbanen, må det gjøres gjennom det politiske 

system. Narvik Havn må spille kommunens politikere god slik at de har kunnskapen og 

argumentene de skal bruke for å nå frem”. 

 

 

Narvikregionen Næringsforening 

Narvikregionen Næringsforening har cirka 300 medlemsbedrifter, deriblant Narvik Havn, 

Narvikgården og Futurum. Næringsforeningen har en formell samarbeidsavtale med Narvikgården 

og med Narvik Havn, som bidrar med midler ut over medlemsavgiften. Dette gjør de både for å gi 

en økonomisk støtte og for at næringsforeningen skal gjøre konkrete oppdrag når det det trengs; 

for eksempel å legge til rette for informasjonsmøter og generelt ha en tett dialog. 

Næringsforeningen er den nest største aksjonær i Futurum, med en eierandel på 22,8 % i 2013. 

Daglig leder for Narvikregionen Næringsforening ble sommeren 2013 nestleder i Futurums styre. 

 

Næringsforeningens hovedfokus er å sikre at det eksisterende næringslivet har gode 

rammebetingelser, at forhold blir lagt til rette og å skape samarbeidsarenaer slik at 

medlemsbedriftene kan utvikle seg. Næringsforeningen har ingen formell plass i regionens og 

kommunens næringsutvikling, men tar grep på eget initiativ der de ser det nødvendig. På eget 

initiativ inviterer næringsforeningen med ujevne mellomrom (normalt hver til annen hver måned, 

ut fra næringsforeningens kapasitet) til de nevnte kontaktmøtene. Daglig leder for Narvikregionen 

Næringsforening mener møtene er gode og hensiktsmessige. Men han ser at Narvik kommunes 

ledelse, Futurum, Narvik Havn og Narvikgården kunne hatt nytte av egne samarbeidsmøter som 

går mer spesifikt på de saker som de jobber med. I slike samarbeidsmøter mener han kommunen 
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kan være mer tydelig på sine forventninger til selskapenes arbeid samt å sørge for at det er en 

sammenheng i de ulike selskapenes strategier. 

 

Daglig leder for Narvikregionen Næringsforening mener de generelt sett har god kontakt og et 

godt samarbeid med Narvik kommune. Han opplever at kommunen gir rask tilbakemelding på 

forespørsler fra næringsforeningen. Men han ser behovet for at kommunen får på plass en 

næringssjef, eller at en av kommunalsjefene får kommunens næringsrettede aktivitet som 

hovedansvarsområde. Vedkommende bør utfordre kommunen på å sørge for at de nødvendige 

planene og strategiene foreligger og følger opp om disse iverksettes. På det politiske nivå fylles 

denne funksjonen av leder for plan- og næringskomiteen.  

 

De to store aktørene innen eiendomsutvikling i Narvik er Narvik Havn og Narvikgården. Ifølge 

daglig leder i næringsforeningen er det en kime til konflikt at Narvik Havn ønsker å utvikle 

eiendom og aktivitet i områder som ikke anses som sjønære og derfor kan komme inn på områder 

som i utgangspunktet er naturlig forvaltet av Narvikgården. Om dette er rett måte å arbeide på, er 

næringsforeningens leder usikker på, men det kan ifølge ham skape unødvendig usikkerhet hos 

eksterne aktører/bedrifter som ønsker å etablere seg om det ikke er tydelig om de skal henvende 

seg til Narvik Havn eller Narvikgården. Det kan også ende med at Narvikgården og Narvik Havn 

kommer i en konkurransesituasjon om de samme kundene. På ny foreskriver han at løsningen er at 

ikke selskapene selv får fordele ansvar, samarbeide eller konkurrere innbyrdes, men at dette må 

være forankret hos eieren, Narvik kommune. 

 

Næringsforeningen opplever at de fleste henvendelsene fra medlemmene som omhandler deres 

samarbeid med Narvik kommune, er tilknyttet saker som er til behandling hos Areal og 

samfunnsutvikling. Det er for det meste saker som av ulike grunner tar lang tid å få behandlet. Det 

skyldes ifølge ham både enhetens (tidligere) vanskelige ressurssituasjon, manglende lydhørhet 

overfor innspill fra private aktører og holdninger til næringsaktivitet. Det har skjedd at områder 

heller reguleres til næringsformål enn næringsformål og butikkdrift, noe som gir uheldige utslag 

for bruken av bygg og hvor raskt de kan leies ut. Han mener det også må fokuseres på å finne 

løsninger som legger til rette for en positiv utvikling fremfor å legge hindringer i veien for dette. 

Han forteller at det også skaper frustrasjon at Areal og samfunnsutvikling på fire dagers varsel 

innskrenker muligheten bedriftene har for å få kontakt med enheten i november måned, og at 

henvendelser om nye saker ikke ønskes i denne perioden. Begrunnelsen for at så gjøres, er at 

Areal og samfunnsutvikling skal få ned restansene sine og kontroll på saksmengden.  

 

Daglig leder i Narvikregionen Næringsforening mener det er viktig at kommunen og dens 

selskaper er bevisst på at de som eiendomsutviklere og eiere av næringseiendom er i konkurranse 

med det private næringslivet i regionen. Det samme gjelder oppgaver som utfylling og 

opparbeiding av nye arealer.  Jevnt over fungerer det bra, og selskapenes utleiepriser anses av 

næringsforeningens leder til å være på samme nivå som de private aktørene.   

 

 

Andre aktører 

Kommens administrative ledelse uttaler at næringsutvikling er et omfattende tema/område som 

omfatter alt fra kommunens arbeid med regulering av areal til førstelinjetjeneste mot nyetablerere. 

Administrasjonen har samarbeid med private aktører, for eksempel for å opprette private 

helsetjenester. Dette arbeidet har hatt forankring i rådmannsteamet og inngår også i arbeidet med 

utvikling av tjenester til kommunens innbyggere. Futurum deltar i arbeidet med å gi innspill samt 

er en av flere aktører som inngår i nettverk hvor man samarbeider på tvers om utvikling innen 

helse og teknologi. Videre kjører for eksempel NAV prosjektet “En ny sjanse”. Fylkeskommunen 
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har Karrieresenteret hvor Narvik kommune har kjøpt tjenester som blant annet skal hjelpe og bistå 

gründere. Innovasjon Norge har også kontordager i Narvik, men er ikke sentralt involvert i 

kommunens arbeid foruten noen jevnlige møter med administrasjonen. Futurum har ifølge 

rammeavtalen med kommunen ansvar for førstelinjetjenesten mot etablerere som inngår i avtale 

med Innovasjon Norge. 

 

Nordland fylkeskommune er ifølge rådmannen også en sentral aktør og samarbeidspartner for 

Narvik kommune, men samtidig en premissleverandør og økonomisk bidragsyter. 

Fylkeskommunens næringssjef og næringsråd har vært sentrale kontaktpersoner for Narvik 

kommune. Det avholdes også formelle kontaktmøter mellom Nordland fylkeskommune og Narvik 

kommune hvor blant annet rådmannsteam og enhetsleder for Areal og samfunnsutvikling deltar.  

  

 

Fremtidens næringsutvikling i Narvik kommune 

Kommunens administrative ledelse mener det alltid vil være en diskusjon om det er bedre å ha 

ansvaret for næringsarbeidet internt eller å ha en profesjonell næringsutviklingsaktør som har dette 

som sin kjernekompetanse til å ivareta oppgavene. Futurum har et bredt fagmiljø som jobber 

dedikert med sine oppgaver etter en strategiplan og i tråd med avtalen med Narvik kommune. 

Spørsmålet er om en enkelt ansatt i en stor kommunal forvaltning har bedre forutsetninger for å 

jobbe med dette. Futurum har eksistert noen år, har økt antall årsverk og viser gode resultat. Slik 

det er i Narvik kommune nå, er den administrative ledelsen fornøyd med å ha tjenesteavtalen med 

Futurum. For noe tid tilbake anbefalte rådmannen å ikke endre vesentlig på organiseringen av 

næringsarbeidet, eller å omdisponere midler som i dag benyttes til å kjøpe tjenester, for å styrke 

det interne næringsarbeidet i kommunens administrasjon. Nærings(utviklings)arbeid er heller ikke 

en lovpålagt oppgave. Som ROBEK-kommune, med store omstillingsbehov, har Narvik likevel 

prioritert næringsarbeidet så høyt at de har brukt 2-3 millioner kroner direkte til tjenestekjøp. 

Samtidig brukes det midler på samfunnsutvikling som er viktig for eksempel for å regulere areal 

for næringslivet. 

 

Når det kommer til planer for fremtiden, forteller rådmannen at det er et ønske om ennå tettere 

oppfølging av de planene som er vedtatt av bystyret i Narvik kommune. Kommunen har 

revitalisert sin oppfølgingsvirksomhet/system innenfor balansert målstyring ved bruk av 

dataprogrammet Corporator hvori alle 45 enhetene rapporterer månedlig på fem faste områder. 

Det er også en plan om en større gjennomgang av alle kommunalt eide selskap og foretak for å 

være sikker på at de jobber sammen og mot de samme målene. Kommunens administrative ledelse 

registrerer at utenforstående opplever at kommunens selskap og foretak jobber som konkurrerende 

virksomheter om samme sak. Samtidig som Futurum har næringsdelen i et prosjekt, har Narvik 

Havn logistikken, og Narvikgården har ansvar for eiendoms- og arealutviklingen. Innenfra er det 

tydelig at det er riktig å jobbe sammen, utenfra ses ikke skillelinjene så tydelig. Godt samarbeid og 

helhetlig informasjon utad anses som viktig, også å få synliggjort ansvarsområder i slike prosjekt. 

Kommuneledelsens inntrykk er at man har samordnet og fordelt roller, men det kan være at det 

ikke alltid har fremstått sånn. Bedre synlighet og reelt samarbeid mellom aktørene er ett av 

kommunens fokusområder for fremtiden. Et annet fokusområde er å få den strukturen 

næringsutviklingen har i dag, til å fungere bedre. Ledelsen mener det ligger mye bra i det som 

Narvik kommune har i dag, for eksempel i form av den vedtatte planstrategien som gir klare 

føringer på hva som skal prioriteres. Den må følges, følges opp og revideres i takt med at 

prioriteringene endrer seg. Videre mener rådmannen at samspillet mellom komité for plan og 

næring og administrasjonen må forbedres, da disse er to vesentlige aktører; politikerne som 

oppdragsgiver og administrasjonen som utfører.  
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Representant for Futurum uttaler til revisjonen at selskapet har et godt samarbeid med Narvik 

kommune, Narvik Havn og Narvikgården. Futurums direktør ser et forbedringspotensial i 

samarbeidet mellom kommunen, kommunens selskap og foretak. Det er mange måter å gjøre det 

på, men hun fremhever som det viktigste at det avholdes jevnlige møter der det gis gjensidig 

informasjon og der Narvik kommune kan komme med innspill. Det vil alltid være saker som 

krever innsats fra alle og andre tilfeller der man gjennom gjensidig informasjon kan få drahjelp 

som gir enda bedre og raskere gjennomføring i det enkelte selskap. Nå er det innkalt til møte der 

selskapet skal få presentere seg for fem nye tilsatte på Areal og samfunnsutvikling. For øvrig har 

selskapet lite kontakt med kommunens politisk valgte plan og næringskomité. Det er et ønske fra 

Futurum å bli presentert for kommunens frikjøpte politikere for å få kjennskap til hva de jobber 

med og hvordan man skal forholde seg til dem. Samarbeidet kunne ifølge Futurum også blitt 

tettere ved at Narvik kommune var observatør i alle selskapets styremøter, og for å sikre 

kontinuitet, kunne det gjerne være fra den administrative ledelsen. Det kunne også bli gitt 

informasjon om Futurum til servicekontoret som eventuelt skal henvise etablerere og bedrifter 

videre til rette instans. 

 

Futurums direktør forteller til revisjonen at Narvik har mistet flere nyetableringer på grunn av at 

kommunen ikke har nok klargjort næringsareal. Selskapet holder kontakt med noen av 

interessentene i påvente av at kommuneplaner skal ferdigstilles, men noen saker er tapt. Hun 

mener at Narvik stille sterkt i konkurransen om etableringene i nord når det er klargjort betydelig 

større næringsarealer. 

 

Administrasjonen ved Areal og samfunnsutvikling har tatt initiativ til et samarbeidsmøte der også 

Narvikgården skal få presentere seg og sine prosjekt. Dette oppleves fra Narvikgårdens side som 

positivt fordi det vurderes som behov for jevnlige samarbeidsmøter mellom Areal og 

samfunnsutvikling, Futurum, Narvik Havn og Narvikgården som et effektiviserende tiltak. 

Administrerende direktør i Narvikgården forteller at de, Futurum og Narvik Havn har en rolle i de 

fleste prosjekt i området. Koordinering og samhandling kunne spart mye tid og ressurser og 

forhindret at aktørene havner i interne konkurransesituasjoner på ulike prosjekt. Han mener 

kontaktmøtene og dialogen mellom aktørene fungerer rimelig godt, men han savner generelt noe 

klarere styringssignaler; hvem gjør hva innenfor en gitt tidsfrist. Han skulle ønske kommunen var 

en strengere og tydeligere eier når det kommer til deres bestillinger og oppfølging av disse.   

 

Havnedirektøren forteller at en samarbeidsavtale med Narvikgården er under utarbeidelse, og de 

vil ta initiativ til å få en samarbeidsavtale også med Futurum. En slik avtale vil skriftliggjøre 

fordelingen av ansvarsområder og samarbeidsformer mellom de tre aktørene. Narvik Havn har tatt 

initiativ til å få på plass samarbeidsavtaler fordi de flere ganger har opplevd å ikke bli så involvert 

i konkrete prosjekt som de har ønsket å være, samtidig som de har store ressurser å bidra med i 

slike sammenhenger. Havnedirektøren fremmer ideen om et tettere samarbeid for å få ut 

stordriftsfordelene ved å være én enhet kontra tre som i dag, eller drøfte og fastsette en klarere 

oppgavefordeling mellom aktørene. Havnedirektøren mener videre at Narvik kommune kunne gitt 

klarere føringer for Narvik Havns aktivitet, men han opplever ikke nåsituasjonen som et problem. 

Narvik Havn har fått fullmakt til å forvalte Narvik kommunes sjøområde, og egne vedtekter som 

foreskriver dem muligheten å drive næringsvirksomhet tilknyttet sjønære areal. Han mener 

kommunen med fordel kan bli klarere på sine bestillinger. Havnedirektøren mener det er en styrke 

å ha en aktiv eier, noe kommunen etter hans syn kan være direkte eller indirekte via havnestyret. 

Narvik har etter hans utsagn et meget aktivt og kompetent havnestyre, der det føres tunge 

strategiske diskusjoner. Dette mener havnedirektøren sikrer en tydelig retning for foretaket.  

 



KomRev NORD IKS Næringsutvikling 

 

Side:  

 
18 

Etter Narvikregionen Næringsforenings syn burde styrende parter begynne med å se på hvilke 

oppgaver som skal løses og hvordan de er fordelt heller enn å gjøre organisering og 

omorganisering til første punkt på agendaen. Runden med å gjøre valg om hvordan den 

næringsrettede aktiviteten skal organiseres, må komme som en følge av funn og konklusjoner fra 

diskusjoner om hva kommunen ønsker å få gjort. Daglig leder synes at om en organisasjon ikke 

fungerer godt nok, er det noe dens styre må rydde opp i. Og eieren må utvise fast eierskap 

gjennom styrene. Alt blir ikke nødvendigvis bedre ved å omorganisere eller slå sammen selskap.  

 

 

4.2 Oppsummering 

Funnene fra revisjonens undersøkelser viser at de vi har snakket med, er fornøyd med dagens 

organisering av nærings(utviklings)arbeidet. Alle revisjonens informanter ser imidlertid behov for 

å bedre samarbeidet mellom aktørene som er involvert; å sikre forståelse av felles mål for arbeidet, 

klare signal fra kommunen om prioriteringer/satsingsområder, god informasjonsflyt, fordele 

ansvar(sområder) og oppgaver samt enes om samarbeidsformer. Dette forventes å gjøre arbeidet 

mer effektivt og sikre at alle trekker i samme retning og at ønskede resultat oppnås.  

 

Videre er det stor enighet om at Narvik kommune må sørge for å ha på plass planverk og gjøre 

nødvendige reguleringer, både for å tilfredsstille lovverkets krav og for å utvikle næringsareal til 

nyetablerere og eksisterende virksomhet. Både rådmannen og kommunens selskap/foretak ønsker 

at Narvik kommune skal være proaktiv i sin næringsutvikling. Revisjonens informanter mener at 

dette forutsetter mere tilgjengelig og klargjort areal samt gode økonomiske rammebetingelser. 

 

Det er også stor enighet blant revisjonens informanter om at Narvik kommune med fordel kunne 

vært en mer aktiv og tydelig eier av sine selskap og foretak. Ledelsen i selskapene/foretaket 

ønsker seg en eier som gir klare styringssignaler, setter krav og fordeler ansvar.   
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5 NÆRINGSPLAN  

 

 

Problemstilling 2: Har Narvik kommune en næringsplan og hvem har ansvar for 

oppfølgingen av denne? 

 

5.1 Revisors funn 

Ofoten regionråd er en sentral aktør innenfor næringsarbeid og utvikling av infrastruktur i 

regionen. Dette organet har utarbeidet regionens strategiske næringsplan. Den første ble laget for 

planperioden 2006 – 2009. Futurum fikk i oppdrag å utarbeide ny “Strategisk næringsplan for 

Ofoten” i 2010. Jobben besto innledningsvis av å reise rundt i regionen for å møte næringslivet for 

å få deres innspill
21

. Ny rullering av planen er nært forestående og gjøres av sekretariatet i 

regionrådet. Den strategiske planen for Ofotregionen er Narvik kommunes næringsplan. Narvik 

kommunes administrative ledelse forteller at Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Nordland oppfordrer til interkommunalt samarbeid.  

 

Fra Futurum får revisjonen opplyst at denne planen er helt og holdent styrende for Futurums 

virksomhet. Det er imidlertid ikke direkte gjenkjennbare hovedmål og strategier/tiltak i “Strategisk 

næringsplan for Ofoten” sammenlignet med Futurums strategiske plan 2011 – 2015. 

 

Utfordringene tilknyttet Strategisk næringsplan for Ofoten er i følge enhetsleder for Areal og 

samfunnsutvikling at enheten ikke deltok i prosessen. Den kom på høring, men på grunn av 

ressursmangel ga enheten ikke høringssvar. Areal og samfunnsutvikling har ingen konkrete 

innsigelser mot planen, men forankringen og koordineringen opp mot kommunens andre planer 

kunne vært bedre. Den har også en del mangler, og det er derfor uttalt at kommuneplanen også er 

kommunens næringsplan i så måte at den er supplerende/har tilleggsmoment. Kommuneplanens 

samfunnsdel skal revideres nå. Planprogrammet er vedtatt. Planen vil i følge enhetsleder få færre 

fokusområder og en mer spisset prioritering som gjør den lettere å følge.  

 

Den strategiske næringsplanen for regionen er to år gammel, og Narvikregionen Næringsforening 

har spilt inn til regionrådet at den ser behovet for en større revidering av den strategiske delen av 

planen. De fire hovedsatsingsområdene har gått igjen i planene i mange år, og målet for perioden 

frem til 2015 er 500 nye arbeidsplasser, noe som næringsforeningens daglige leder mener er 

urealistisk. Samtidig ser de at mange av tiltakene i næringsplanens handlingsdel er oppfylt i større 

eller mindre grad, men uten at de nødvendigvis har gitt god effekt for hovedmålsettingen. Derfor 

mener daglig leder i Narvikregionen Næringsforening at regionrådet og kommunene burde tenke 

nytt og ha en diskusjon om det er strategiske mål som burde byttes ut eller settes inn. Som 

eksempel nevner han å få offentlige arbeidsplasser til regionen samt olje- og gassaktivitet. Men 

dette har regionrådet avvist. Det skal nå gjøres en mindre og ikke så grundig gjennomgang av 

denne delen. I “Strategisk Næringsplan for Ofoten”
22

 anbefales det at hver kommune lager en plan 

for oppfølging av næringsstrategien og “I sine egne næringsplaner velge en arena, og 

gjennomføre et årlig treff mellom politikere og næringsliv”. Så vidt daglig leder vet har ingen av 

kommunene gjort dette. Etter daglig leders mening er “Strategisk næringsplan for Ofoten” en plan 

                                                 
21

 I Narvik ble det avholdt møter med bransjeutvalgene i Narvikregionen Næringsforening. 
22

 Ofoten regionråd: “Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011 – 2015”, (side 72) Kapittel 8.2 Forventninger til 

samarbeidspartnerne, Kommunene og regionrådet; “(…) anbefales hver kommune å følge opp en del konkrete punkter 

som følge 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.”  
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med for mange gode ønsker og for lite realisme. Dette fordi den ikke er knyttet til et budsjett, en 

økonomiplan eller ansvar og myndighet. Næringsforeningen mener at bortfallet av arbeidsplasser 

er så stort og situasjonen for næringslivet i regionen er mer alvorlig enn de får inntrykk av at 

kommunene innser og jobber med å demme opp for. Han skulle ønske at det ble laget en egen 

næringsplan for Narvik kommune, med utgangspunkt i regionrådets plan, hvor man også kunne 

peke ut hvem som skal ha ansvar for at målene blir nådd. Etter hans mening er det for stor 

usikkerhet tilknyttet ansvarsfordeling; det er ikke tydelig hvilke av kommunens selskaper/foretak 

som har ansvar for hva innenfor de ulike satsingsområdene eller mot tiltak/mål. For eksempel er 

det ingen som har overordnet styring innenfor satsingen mot å få olje- og gassetableringer i 

regionen. Alle deltakerne i referansegruppen som er opprettet har like stort ansvar og like sterke 

meninger om hva som burde gjøres, og det blir ingen koordinert innsats og effektiv fordeling av 

oppgaver og ansvarsområder. Næringsforeningens leder mener å se at uten styring eller klare 

bestillinger fra kommunen, tar hver aktør på eget initiativ større eller mindre plass avhengig av 

hvor store ressurser de har til å jobbe med det konkrete satsingsområdet. Og fra hans perspektiv 

hender det at kommunens selskaper/foretak jobber med andre ting enn de kanskje burde, og uten 

klar styring fra Narvik kommune medfører det at de bruker ressurser på arbeid som andre kunne 

gjort bedre og mer effektivt. Resultatene kunne vært bedre om man klarte å samarbeide og fordele 

oppgavene mellom selskapene. Det er eksempler på at det gjøres dobbeltarbeid eller at aktørene er 

veldig uenig i hvem som skal gjøre hva og med hvilken fremgangsmåte. Slik daglig leder i 

næringsforeningen ser det, har Narvik kommune i slike situasjoner ikke trådt inn og gitt tydelige 

instrukser. En slik situasjon oppsto under arbeidet med å få dobbeltspor på Ofotbanen inn i 

Nasjonal Transportplan. I 2012 var det uorganisert innsats og dårlig fremdrift i arbeidet. Først 

sent på høsten ble det satt ned en styringsgruppe (ledet av Narvik Havn) som koordinerte arbeidet 

og en prosjektgruppe bestående av blant andre Narvik Havn, Futurum og Narvikregionens 

Næringsforening. En slik form burde aktørene i narvikregionen bruke oftere mener han. 

 

5.2 Oppsummering 

Narvik kommunes næringsplan er “Strategisk Næringsplan for Ofoten”. Noen av de revisjonen har 

intervjuet, opplever at denne og Narvik kommunes andre planer ikke er samordnet i god nok grad. 

Det er ingen som har et tydelig ansvar for den overordnede styringen/koordineringen og 

evaluering av måloppnåelsen. 
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6 KOORDINERING AV NÆRINGSAKTIVITET  

 

 

Problemstilling 3: Har Narvik kommune en koordinator for å samordne aktivitetene i 

selskap som kommunen har eierskap i? 
 

6.1 Revisors funn 

Etter det vi får opplyst i intervju med representanter for Narvik kommune og kommunens 

selskap/foretak, har kommunen ikke en koordinator som skal samordne aktivitetene i selskapene 

kommunen har eierskap i. Det anses av enkelte som et behov for en dedikert person som jobber 

rettet mot næringsarbeid, en person som kunne fremme og holde fokus på kommunens 

næringspolitikk, være bindeledd mellom næringslivet og kommunen på planarbeid og byggesak 

og dermed få den nødvendige kunnskapen tilført kommunen fra næringslivet og eierstyring.  

 

Administrerende direktør i Narvikgården oppfatter oppfølgingen av “Strategisk næringsplan for 

Ofoten” som rådmannsteamets og Futurums ansvar. Den koordinerende/samordnende funksjonen 

som rådmannen har for Narvik kommunes næringsutviklingsarbeid, lider noe av at 

rådmannsteamet har en svært travel arbeidshverdag. I en ideell verden hadde man i 

rådmannsteamet hatt en kommunalsjef med ansvar for utvikling og næringsarbeid. Narvik 

kommune kunne vært mer proaktiv ved å ha en egen koordinator for sitt næringsarbeid. 

 

Havnedirektøren mener Narvik Havn ikke har en egen kontaktperson i administrasjonen i Narvik 

kommune. Men ved behov for informasjon og lignende tar foretaket gjerne kontakt direkte med 

rådmannen. Havnedirektøren spiller inn ideen om at leder for plan- og næringskomiteen kan være 

observatør i styrene til Narvik Havn, Narvikgården og Futurum fordi det kunne bidra til at 

informasjon flyter bedre til kommunens politikere. 

 

Når det gjelder samordning mellom de tre selskapene Narvikgården, Narvik Havn og Futurum, vet 

daglig leder i Narvikregionen Næringsforening at de daglige lederne i selskapene/foretaket har 

kontakt, men mener det kunne vært fordelaktig om også styrelederne hadde det. Samtidig foreslår 

han at det sørges for å få en viss grad av gjennomgående representasjon i styrene, der for eksempel 

to styremedlemmer eller styreleder og ett styremedlem sitter i alle tre selskapenes styrer. Det kan 

bidra til at selskapenes strategier blir sett i en sammenheng og til en felles utforming av 

strategiplan for næringsaktiviteten i Narvik kommune. Dette blir ifølge næringsforeningens leder 

trolig gjort i liten grad i dag.   

 

6.2 Oppsummering 

Funnene i revisjonens undersøkelser viser et utbredt ønske om en dedikert koordinator i Narvik 

kommunes administrasjon som kan ha ansvar for å samordne aktivitetene i selskap som 

kommunen har eierskap i. Denne rollen anses ikke som tilstrekkelig ivaretatt i dagens 

organisering. Flere fremmer også ideen om overlappende representasjon i selskapenes/foretakets 

styrer. 
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7 BESTILLERKOMPETANSE OG RUTINER  

 

 

Problemstilling 4: Hvilken kompetanse og rutiner har Narvik kommune som bestiller av de 

nødvendige tjenester knyttet til kommunens næringsutvikling? 

 

7.1 Revisors funn 

Rådmannen forteller at føringene for næringsutviklingen legges når politikerne i Narvik vedtar en 

eierskapsmelding, behandler “Strategisk næringsplan for Ofoten” og gir oppdrag til Futurum. Da 

er de ifølge den administrative ledelsen både på overordna og detaljert nivå spesifikke i 

bestillingen om hva det skal jobbes med og for. 

 

I Narvik kommunes rammeavtale med Futurum står det at “Det overordnede mål er å øke antall 

arbeidsplasser og antall innbyggere i Narvik og i Narvikregionen. Dette skal gjøres basert på 

Strategisk næringsplan for Ofoten, kommunens pålagte førstelinjetjeneste og de føringer og 

muligheter som til enhver tid finnes. I Strategisk plan for Futurum er dette nærmere beskrevet. 

(…) Den vedtatte kjøpesummen utgjør 3 000 timer, det vil si cirka 1,7 årsverk (def. årsverk: 1 750 

timer) inklusiv prosentvis andel av intern tid og administrative kostnader. Hvis oppgavene 

medfører mer enn dette, må finansieringen tas opp mellom partene.” Rammeavtalen presiserer 

videre hvilke oppgaver Futurum skal gjøre innenfor etablererveiledning og tilrettelegging for 

gründere/bedrifter, høringer og uttalelser, nettverksarbeid og tilstedeværelse samt initiativtaker- og 

samhandlingsrollen. Avtalen skisserer også hvilke type oppgaver som ikke omfattes av avtalen; 

invitasjoner og vertskapsfunksjoner, internasjonalisering, beredskap og fleksibilitet i tillegg til 

aktuelle strategiske prosjekter tilknyttet konkrete satsingsområder.  

 

Rådmannen opplyser til revisjonen at prosessen med å utarbeide den årlige rammeavtalen med 

Futurum har blitt forbedret, og bestillingene har blitt klarere fra år til år. Det har blitt mindre løse 

avtaler og mer spisset på hva kommunen får for den summen de skyter inn. Og det ligger en 

prioritering til grunn for den avtalen som er inngått. Politiske vedtak om hvilket arbeid som skal 

prioriteres, blir videreformidlet. Avtalen bygger på planverk og enkeltoppgaver det er behov for å 

få utført – ikke langt unna normal bestilling til alle enhetene i Narvik kommune bortsett fra at det 

er et tjenestekjøp. For eksempel fremkommer det i rammeavtalen at Futurum skal fungere som 

førstelinjetjeneste mot næringsliv (som avtalen med innovasjon Norge). Det har vært flere runder 

på hva som er mulig å få gjennomført innenfor rammen. Kommunen har ikke mulighet til å 

påvirke det daglige arbeidet veldig raskt. Det tas gjennom forhandlinger av avtale. De siste årene 

har det vært praksis å inngå tilleggsavtale om konkrete tiltak. For eksempel ble det opprettet en 

industriutviklingsstilling fordi Narvik har mistet en del arbeidsplasser. Den ble tillagt Futurum, 

finansiert 50 % av Narvik kommune og 50 % av Nordland fylkeskommune. 

 

Representant for Futurum forteller at Narvik kommunes tjenestekjøp er formalisert med årlige 

rammeavtaler. I mange år betalte kommunen 3 millioner kroner for arbeidet. Av summen som 

overføres fra Narvik kommune til Futurum, har selskapet de seneste årene blitt pålagt å overføre et 

tilskudd på kroner 150 000 til Forskningsparken Narvik
23

 innenfor sitt normale budsjett. I 2009 

ble overføringene til Futurum, etter avtale med Futurums styre, redusert til 2 millioner. Dette fordi 

1 million av næringsfondet skulle brukes til kommunens arbeid med kommunedelplan. I 2010 var 

beløpet igjen 3 millioner kroner, og i 2011 var tjenestekjøpet på 3 084 000 kroner. Kommunen 

                                                 
23

 Tidligere betalte Narvik kommune direkte til Forskningsparken Narvik i tillegg til tjenestekjøpet hos Futurum 
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valgte å betale kr 2 150 000 for tjenesten i 2012 og for 2013 betaler de kr 2 650 000. Summen har 

ikke vært indeksregulert fra år til år slik at tjenestekjøpet reelt sett er redusert. Samtidig opplever 

Futurum at forventningene og kravene til hva kommunen skal få av tjenester innenfor avtalen er 

like store som før beløpet ble redusert. Futurum er økonomisk avhengig av å videreføre en avtale 

med Høgskolen i Narvik og LKAB. De to institusjonene bidrar økonomisk til kommunens 

næringsutviklingsarbeid under forutsetning av at Futurum snakker også deres sak i sitt arbeid og 

har fokus på det som er relatert og kan bidra til vekst. Ut fra sine erfaringer anser Futurum at 

Narvik kommune har bestillerkompetanse på tjenestekjøp. De har også med årene blitt tydeligere i 

sine bestillinger på hva som er næringsutviklingsarbeid. Narvik kommune har de siste årene lagt 

ned egen utviklingsavdeling. Dette har medført at en del av denne avdelingens oppgaver er blitt 

tillagt Futurum. 

 

Ifølge representanter for Futurum blir selskapet ofte bedt om bistand som kan være i grenseland 

eller kanskje utenfor det som ligge i avtalen. I slike tilfeller skal det egentlig gjøres en avtale om 

kompensasjon. Futurums representant mener imidlertid at det ville være en adskillig bedre løsning 

at tjenestekjøpet gir rom for fleksibilitet og beredskap til å ta oppgaver som dukker opp underveis 

i året.  

 

Futurums direktør finner det gledelig at det er en bedre beskrivelse av kommunens næringsarbeid 

og av Futurum i Narvik kommunes budsjettdokument for 2014 -2017 enn i tidligere budsjett.  

 

Rådmannen forteller at Futurums måloppnåelse vurderes av selskapets styre, og presenteres én til 

to ganger i året i Narvik bystyre. Narvik kommune har rett til å delta som observatør i Futurums 

styre, og ordfører og rådmann er kjent med hvilke saker som behandles av Futurums styre. 

Innkalling og sakskart sendes til ordfører og rådmann, som også inviteres til styremøtene som 

observatører.  Tidligere var det vanlig at de møtte, noe som fungerte godt. Men en periode var 

kommunen ikke så ofte representert - varaordfører møtte ved noen tilfeller. Futurums direktør ser 

det som positivt at rådmannen har møtt som observatør i alle selskapets styremøter den siste tiden. 

Representanter fra kommunen møter når de inviteres særskilt på grunn av enkeltsaker. Men 

Futurum ønsker både et tett samarbeid og dialog, og at Narvik kommune har en observatør i alle 

styrets møter.  

 

Narvikgårdens administrerende direktør opplever at Narvik kommune har kompetanse som 

bestiller av tjenester i forbindelse med næringsarbeid, men at rutinene og ressursene som legges i 

dette, kunne vært bedre. Kommunen skal normalt stille med ordfører eller varaordfører som 

observatør i Futurums styre, men i følge administrerende direktør har kommunen ikke alltid hatt 

tid til å prioritere dette. Han mener at kommunen, ved å delta på møtene, kunne gitt klarere 

retningslinjer til Futurum, Narvikgården og Narvik Havn.  

 

Daglig leder for Narvikregionen Næringsforening mener det, for eksempel i Narvik kommunes 

samarbeid med Futurum, bør være tydelig for kommunen hva de ønsker å få gjort, hva de bestiller 

og hva de får igjen for de ressursene de legger inn i avtalen med selskapet. Han poengterer at om 

kommunale selskap/foretak lager samarbeidsavtaler seg imellom, bør kommunen delta aktivt i 

utarbeidingen av disse slik at de sikrer at resultatene av jobben som gjøres, blir så god som mulig 

og i tråd med kommunens ønsker for narviksamfunnet. Han synes det er viktig at alle oppgaver 

løses i tråd med en overordnet strategi. Per i dag er det ikke nødvendigvis uenighet om målene for 

innsatsen, men det kan være at aktørene ønsker å bruke ulike verktøy og virkemidler for å nå dit. 

Og da kan det bli slik at de holder tett om sine planer inntil prosessene er godt i gang. Han mener 

det burde jobbes med å få et samarbeidsklima mellom selskapene som fremmer tillit og raushet 

dem imellom slik at de involverer hverandre til felles innsats/diskusjon uten frykt for å måtte gi 
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slipp på sine ideer og det en ønsker å jobbe med.  Han presiserer at det siste ikke er 

gjennomgangstonen i næringsutviklingen i kommunen, men at det skjer litt for ofte. Sterkere 

eierstyring og bevisst strategi for hva selskapene kan jobbe med, kan ifølge ham forhindre at slike 

situasjoner oppstår. 

 

7.2 Oppsummering 

Revisjonens informanter mener Narvik kommune med tiden har fått god bestillerkompetanse. 

Bestillingene har vært preget av stramme økonomiske rammer som har medført et behov for 

spissede bestillinger og tydelige, skriftliggjorte avtaler. Daglig leder for Narvikregionen 

næringsforening har imidlertid stilt spørsmål ved om kommunen evaluerer nytten av tiltakene og 

resultatene av bestillingene.  
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8 PLANER FOR KOMMUNIKASJON OG LOBBYVIRKSOMHET  

 

 

Problemstilling 5: Har Narvik kommune planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet 

innen næringsutvikling? 

 

8.1 Revisors funn 

Narvik kommune har ingen konkrete planer for sin kommunikasjons- og lobbyvirksomhet innen 

næringsutvikling. Men ordføreren ser behovet for en plan, og det vil bli innledet dialog med 

sentrale aktører for om mulig å få en bedre struktur og strategi på slikt (for eksempel innenfor 

satsing på olje, transport, logistikk). Om en plan kommer på plass, kan bevilgningene til 

kommunens lobbybudsjett økes, mener ordføreren. Kommunens budsjett for lobbyering har vært 

på 150 000 kroner per år, men det er ingen år hvor hele budsjettet har blitt brukt. Midlene brukes 

ved behov/når noe anses som nødvendig å delta på (oljemesse, konferanser o.l.). Kontoen belastes 

også når kommunens gruppeledere gjør slike reiser. Det er mer samarbeid om kommunikasjon og 

lobbyaktivitet i Ofotregionen, for eksempel tilknyttet dobbeltspor på Ofotbanen. Det fremkommer 

tydelig i kommunens avtaler med Futurum og andre at de skal jobbe også med dette.    

 

Vedrørende spørsmålet om Narvik kommune har en plan for kommunikasjons- og 

lobbyvirksomhet opplyser rådmannen at rådmannsteamet, i tillegg til politisk ledelse, forsøker å 

delta så mye som mulig i de sammenhenger der det er utviklingsmuligheter og arenaer (for 

eksempel tilknyttet høyskolen og næringsforeningen). Det er også utstrakt virksomhet internt i 

regionen. 

 

Futurum anser seg for å ha en rolle innenfor kommunikasjon og lobby. De har alltid øyne og ører 

åpne for aktuelle etableringer, innen næringslivet eller offentlige organ, på de arenaer de er på. 

Nettverksbygging er ifølge Futurum en naturlig del av næringsutvikling. På Stortinget stiller de 

når det er en konkret sak som skal tas opp - som f.eks. Hålogalandsbrua, Narviksenteret og 

dobbeltspor på Ofotbanen.   

 

Også Narvikgårdens ledelse ser behovet for gode planer for kommunens kommunikasjons- og 

lobbyvirksomhet innen næringsutvikling samt en satsing på å få lagt statlige og fylkeskommunale 

enheter/arbeidsplasser til Ofoten. Det er ifølge administrerende direktør et tilbakevendende tema 

at kommunen er for lite synlig på forskjellige møteplasser der det skjer noe, på arenaer der 

offentlige aktører fra for eksempel Tromsø, Harstad og Bodø ofte stiller. Det er diskutert ulike 

løsninger og at næringsfondet skal brukes til det. Nå er det en satsing i kommunene og 

næringslivet i regionen på å bli aktiv mot oljenæringen og for Ofotbanen. Det er da viktig at det 

følges opp og systematiseres slik at aktiviteten ikke daler igjen, for eksempel på grunn av 

manglende finansiering og folk.  

 

Daglig leder i Narvikregionens Næringsforening mener kommunen generelt arbeider for lite med 

konkret lobbyvirksomhet. Han mener kommunens politiske ledelse og leder for plan- og 

næringskomiteen har blitt flinkere til å representere utad, men at strategisk lobbyarbeid er nesten 

fraværende. I følge ham virker det som om innsatsen er lite mål- og handlingsrettet. 
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8.2 Oppsummering 

Narvik kommune har ingen konkrete planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet innen 

næringsutvikling, og at hele budsjettet til dette formålet ikke blir brukt. De revisjonen har snakket 

med, anser imidlertid at det er et behov for planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet.  
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9 SAMLET OPPSUMMERING  

 

 

Funnene fra revisjonens undersøkelser viser at de vi har snakket med, er fornøyd med dagens 

organisering av nærings(utviklings)arbeidet. Alle revisjonens informanter ser imidlertid behov for 

å bedre samarbeidet mellom aktørene som er involvert; å sikre forståelse av felles mål for arbeidet, 

klare signal fra kommunen om prioriteringer/satsingsområder, god informasjonsflyt, fordele 

ansvar(sområder) og oppgaver, samt enes om samarbeidsformer. Dette forventes å gjøre arbeidet 

mer effektivt og sikre at alle trekker i samme retning og at ønskede resultat oppnås.  

 

Videre er det enighet blant informantene om at Narvik kommune må sørge for å ha på plass 

planverk og gjøre nødvendige reguleringer, både for å tilfredsstille lovverkets krav og for å utvikle 

næringsareal til nyetablerere og eksisterende virksomhet. Både rådmannen og kommunens 

selskap/foretak ønsker at Narvik kommune skal være proaktiv i sin næringsutvikling. Revisjonens 

informanter mener at dette forutsetter mere tilgjengelig og klargjort areal samt gode økonomiske 

rammebetingelser. 

 

Det er også enighet blant revisjonens informanter om at Narvik kommune med fordel kunne vært 

en mer aktiv og tydelig eier av sine selskap og foretak. Ledelsen i selskapene/foretaket ønsker seg 

en eier som gir klare styringssignaler, setter krav og fordeler ansvar.   

 

Narvik kommunes næringsplan er “Strategisk Næringsplan for Ofoten”. Noen av de revisjonen har 

intervjuet, opplever at denne og Narvik kommunes andre planer ikke er samordnet i stor nok grad. 

Det er ingen som har et tydelig ansvar for den overordnede styringen/koordineringen og 

evaluering av måloppnåelsen. 

 

Funnene i revisjonens undersøkelser viser et utbredt ønske om en dedikert koordinator i Narvik 

kommunes administrasjon som kan ha ansvar for å samordne aktivitetene i selskap som 

kommunen har eierskap i. Denne rollen anses ikke som tilstrekkelig ivaretatt i dagens 

organisering. Flere fremmer også ideen om overlappende representasjon i selskapenes/foretakets 

styrer. 

 

Revisjonens informanter mener Narvik kommune med tiden har fått god bestillerkompetanse. 

Bestillingene har vært preget av stramme økonomiske rammer som har medført et behov for 

spissede bestillinger og tydelige, skriftliggjorte avtaler. Daglig leder for Narvikregionen 

næringsforening har imidlertid stilt spørsmål ved om kommunen evaluerer nytten av tiltakene og 

resultatene av bestillingene.  

 

Narvik kommune har ingen konkrete planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet innen 

næringsutvikling, og at hele budsjettet til dette formålet ikke blir brukt. De revisjonen har snakket 

med, anser imidlertid at det er et behov for planer for kommunikasjon og lobbyvirksomhet.  
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10 HØRING 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble sendt på høring til Narvik kommunes rådmann 10.1.2014. 

Høringsfristen ble satt til 24.1.2014. Vi avtalte en kort utsettelse av høringsfristen, og KomRev 

NORD mottok en e-post med Narvik kommunes høringskommentarer 27.1.2014. Kommunens 

tilbakemeldinger er innarbeidet i rapporten. Høringssvaret i sin helhet kan leses her: 

 

 

“Viser til oversendte utkast til rapport forvaltningsrevisjon vedr. "Næringsutvikling i Narvik 

kommune" hvor vi ba om å få utsatt høringsfrist fra fredag 24.1.14 til mandag 27.1.14, og 

oversender med dette våre kommentarer.  

 

Rådmannsteamet har gjennomgått rapporten. Uttalelser og meninger som er gjengitt i rapporten 

fra representanter for selskaper samt andre informanter blir ikke kommentert av oss. Vi har få 

kommentarer til det øvrige, men vil presisere følgende:  

 

Til side 7 hvor det står: "Økonomienheten har utarbeidet eierskapsmeldinger, men har ikke 

oppgaver tilknyttet etterarbeid eller oppfølging av eierskapsmeldingene." Det korrekte ville være 

at økonomienheten i mindre grad har oppgaver knyttet til etterarbeid. 

 

Til side 10 hvor det står: "Futurum er kommunens eneste næringsutvikler. Narvik Havn og 

Narvikgården anses som selskapets samarbeidspartnere, hovedsakelig på næringseiendom og 

næringslokaler." Det korrekte er formuleringen som står på side 9: "....kommunens næringsarbeid 

er forankret i Futurum AS, Narvikgården AS og Narvik Havn KF gjennom et bystyrevedtak fra 

2007." Alternativt at man skriver at Futurum er kommunens eneste rene næringsutvikler. 

 

Til side 16 hvor det står: "For noe tid tilbake anbefalte rådmannen å ikke endre på avtalen eller å 

styrke det interne næringsarbeidet i kommunens administrasjon." Det korrekte vil være: For noe 

tid tilbake anbefalte rådmannen å ikke endre vesentlig på organiseringen av næringsarbeidet eller 

å omdisponere midler som i dag benyttes til å kjøpe tjenester til å styrke det interne 

næringsarbeidet i kommunens administrasjon.  

 

Vi takker for samarbeidet! 

 

Med vennlig hilsen 

Wenche Folberg 

rådmann” 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Narvik kommune: 

 

Selvkost innen VAR-sektoren, 2005 

 

Offentlige anskaffelser, 2010 

 

Leasing og bruk av kommunale tjenestebiler, 2012 

 

Økonomi- og budsjettoppfølging i helse- omsorg- og 

sosialområdet, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og ni kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Narvik, Tromsø, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 31 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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