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Vekstkraft Ofoten

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen
Det er ingen vesentlige endringer ift prosjektplanen. Narvik kommune står som søker, som er den
største kommunen blant Ofotens fem kommuner. Alle kommuner har vedtatt at de ønsker å delta i
Byregionsprogrammet. Det har kommet på plass en operasjonell styringsgruppe bestående av en
blanding av administrativt personell, samt lokale politikere, som vil ha ansvar for prosjektenes videre
fremdrift. Byregionsprogrammet i Ofoten har tatt mål av seg å forbedre noen av de
hovedutfordringene som ble påpekt gjennom Samfunnsanalysen. For å forbedre disse områdene er
det noen underprosjekter som fokuserer på enkeltutfordringer.
Evt. presisering av mål for prosjektet
Regionens svakheter, som påpekt i Samfunnsanalysen er: 1) Demografi og tap av arbeidsplasser. 2)
Kommuneøkonomi- og kapasitet. 3) Regional integrering. 4) Samspill og samarbeid. 5) Holdning til
endring. 6) Boligmarked.
For å svare til noen av disse utfordringene, skal delprosjektene fokusere på I) Strategisk næringsplan
II) Marin kartlegging, forprosjekt III) Stedsutvikling IV) Tidligfasekapital. V) Nye arbeidsplasser i
Narvik og Ofoten. Dette i tillegg til hovedprosjektet som fokuserer på interregionalt samarbeid med
Sør Troms. Vi er inne i en sonderingsfase og planlegger også et fellesmøte med Salten. Om dette
fører til et mer formalisert samarbeide kan ikke besvares nå, heller ikke om dette på noen måte skal
dras inn under ByR. Det er meget mulig at man kan samarbeide etter de linjer som ByR legger opp
til, men dette må også avklares med Salten.
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå
Alle delprosjektene er igangsatt. I) Strategisk næringsplan: det er laget et opplegg for
"datainnsamling" sammen med Futurum (Narvik kommunes næringsselskap) som skal gjennomføre
en rekke møter med kommuner og næringsliv. Å skape en omforent næringsplan er også i stor grad
en pedagogisk prosess, der man må kunne få aktørene til å oppgi eller nedprioritere tiltak i egen
kommune som er mindre verdt regionalt sett. Dvs kunne svare på spørsmålet; om hva som er viktig
utvikling regionalt for egen kommune. Prioriteringer av tiltak vil alltid være vanskelig, men det legges
opp til at en ny plan ikke vil bli en utfyllende "ønskeliste" som ikke er realistisk fundert i et
helhetligperspektiv. (Se vedlegg for prosess) II )Marin kartlegging er et forprosjekt med hensikt å
kunne skaffe finansiering til fysisk og biologisk kartlegging av sjøaareal i kommunene. Ofoten har et
stort uutnyttet potensial når det gjelder bruk av marine ressurser. Dette har også medført betydelige
politiske diskusjoner som ikke har vært basert på reelle fakta. Det er derfor viktig å få på plass fakta
for gode beslutninger.
Prosjektet har allerede fått tilsagn om finansiering til 1,8 millioner. Imidlertid er
behovet noe større for å komme i gang med kartleggingen. Det er sendt flere søknader og flere
venter på å bli sendt i disse dager. En del av arbeidet går også ut på å koble eksisterende informasjon
og utviklingsoppgaver til et fremtidig prosjekt der marin kartlegging, kanskje, hvis det er politisk vilje
til det, kan bli til en felles kystsoneplan. (Se vedlegg for oppsummering). III Det ble gjennomført
oppstartsmøte med Byregionsprosjektet 12 og 13 nov, spesielt 13. nov var det et fokus på
Stedsutvikling. Med prosessveilerere som fremarbeidet forsamlingens ideer og visjoner. IV
Tidligfasekapital. Prosjektet har tatt sikte av seg å organisere kontakt mellom investorer og

bedrifter/grundere med forretningsideer. Kontakten mellom investor og ideehaver skjer i grupper,
etter at ideen er kvalifisert og funnet økonomisk interessant. Prosjektet har startet opp, med
informasjonsmøte og skapt kontaktflate imot potensielle investeringsmiljøer og personer( se vedlegg
for detaljer). V) Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten. Det er gjort en del forberedelser og er
således startet opp. Imidlertid har det vært et større fokus på foregående prosjekt. Dette grunnet
vanskelig å få plass i kommunenes møtekalendrer
Samarbeidet med Sør Troms er også igang (dette skal lede til en interregional plan). Det er viktig for
begge regionene at man har et funksjonerende samarbeid, da regionen er splittet i hvert sitt fylke,
mens regionen i mange henseende bør ses som ett. Det har derfor vært avholdt politisk møte på
ledernivå, der man har fastsatt hvordan de to regionen skal samarbeide. Dette møtet definerte også
tidspunkt og agenda for møte 29. april. Det vil bli lagt opp til 2 politiske møter i året.
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen
Fremdrift kan sies å være ha vært god. Imidlertid fikk prosjektet mindre oppmerksomhet i tiden
rundt valget. Tiden ble da brukt mye til administrativ organisering av aktiviteter og planlegging. De
ble satt ned et kontrollregime i forhold til 2 av underprosjektene som drives av private, slik at man
forsikret seg at leveransen er i forhold til hva som er beskrevet og at den er juridisk holdbar. Disse
prosjektene har også vært sett på av revisor, slik at sluttrapportering kan gå sømløst i 2018. Det har
også blitt koordinert med andre lokale og regionale instanser. Dette spesielt da Narvik kommune
gjennomgår hvordan utviklingsmiljøene i Narvik fungerer som et aggregat. Perioden etter valget har
vært preget av at man må forankre prosjektet på nytt politisk. Man kan vel si at dette vil være en
kontinuerlig prosess. Totalt sett kan vi si at vi ligger noe etter den opprinnelige oppsatte planen, men
det må understrekes at man ikke er mye etter. Mye av det organisatoriske arbeidet er på plass slik at
man er klart for videre fremdrift i 2016. Vi ser for oss at man avslutter Byregionsprogrammet 1. mars
2018 og at vi da således er 2 måneder forsinket, men vil komme tilbake til dette videre ut i forløpet.

