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Forord
Samfunnet endres og nye utfordringer synliggjøres. Det forventes en kraftig regionalisering, vi
opplever en sikkerhetspolitisk dreining og næringsmessige trender endres og utvikles. I vårt nære
område ser vi at dette skaper nye utfordringer. I løpet av de kommende år vil kommunestrukturene i
nordre Nordland og sør Troms bli endret. Hålogalandsbrua åpner i 2017 og det satses på vei og
jernbaneutvikling. Forsvarets bebudede satsing i Ofotregionen vil gi nye utviklingsmuligheter og en
forventet nasjonal vekst innenfor fiskeri- og havbruk vil ytterligere aktualisere regionens naturgitte og
logistikkmessige fortrinn.
Med dette som utgangspunkt må Futurum endres og tilpasses en ny virkelighet. Narvik vil bli en
regional motor og Futurum skal i kommende strategiperiode ta plassen som regionens tydeligste
næringsutvikler. Futurum skal fremstå som den fremste premissgiver og utviklingsaktør i en
samarbeidsregion med betydelige framtidsutsikter.
Dette strategidokumentet skal beskrive rammene for selskapets utvikling og aktivitet, og skal være
grunnlaget for utarbeidelse av årlige handling og evalueringsplaner.

Narvik

Heidi Sommerseth

Edel Storelvmo

Styreleder Futurum AS

Direktør Futurum AS
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1

VISJON
En sterk region – et attraktivt Narvik

2 FORRETNINGSIDE:
Futurum AS har siden 1995 arbeidet som næring- og utviklingsselskapet i Narvik kommune. Dette er
utgangspunktet for en kommende utvikling hvor selskapet skal fremstå som en regional aktør, noe som
innebærer at selskapet også skal tilby tjenester, til andre kommuner i regionen.
Langsiktig regional økonomisk vekst og samhandling er målet og offentlig og privat næringsutvikling er
aktivitetsområdet, som skal tilbys i en totalpakke eller i spesifiserte deler av aktivitetsområdet. Kundene
vil være kommuner og andre strategiske aktører.

3 HOVEDMÅL:
Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional verdiskaping og utvikling og fremstå som en
attraktivt samarbeidspartner for kommunene i nordre Nordland – sør Troms, slik at man:


Fremstår som Narvik Kommune sitt næring- og utviklingsselskap i hele strategiperioden



Innen utgangen av 2017 fremstå som næring – og utviklingsselskap for 2 andre kommuner i
storregionen.



Ved utgangen av strategiperioden fremstå som det naturlig næring- og utviklingsselskap for 5
kommuner (inkludert Narvik) i storregionen.



Kan dokumentere bevaring- og økning i antall arbeidsplasser innenfor virkeområdene

4 FUTURUMS AKTIVITET
Futurums tjenestespekter som tilbys kommunene i storregionen skal være:


Næringsavdeling til leie

Eller delelementer i en næringsavdelings oppgaver:
 Koordinering av kommunenes næringsutviklingsarbeid
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 Ivaretagelse av kommunenes 1linjetjeneste;
o Rettledning nyetablerere
o Bistand nye forretningsideer hos etablert næringsliv
o Vertskap og bistand eksterne næringsaktører,- inn og utland.
 Prosjektlede offentlige og private prosjekter;
o Markedsføring og salg av kommunene/regionen som vertskap for offentlig og privat
verdiskaping
o Privat næringssatsing mot strategiske markedsområder.
o Offentlige prosjekter; infrastruktur og nye offentlige arbeidsplasser
 Rådgiver for ordfører i næringsspørsmål
Satsingsområder, fokusområder, aktivitetsplaner og måleparametre skal utvikles i takt med
samarbeidspartnernes/kommunenes strategiske næringsplaner og forventninger.

5 FUTURUMS EIERE
Futurum skal arbeide med offentlig og privat næringsutvikling og være kommunenes næringsavdeling i
en total eller begrenset form. I den grad eier og oppdragsgiver er identisk må det etableres tett dialog
og samhandling.

6 FUTURUMS OMDØMME
Futurum skal utvikle et positivt og riktig omdømme forankret i tydelige eier- og kundemessige
forventning og mandatsavklaringer.
Selskapet skal ta initiativ til en aktivitetsmessig grenseoppgang med andre aktører som eksponerer seg
innenfor næringsutviklingsbildet.

7 FUTURUMS MÅLING
Ethvert oppdrag, kort- eller langsiktig, skal ha en konkret målsetting, som i sin form kan etterprøves og
resultat-evalueres. Avhengig av oppdragets art kan dette være langsiktig. I slike tilfeller, og ved alle
andre oppdrag, skal målsettingen suppleres av kortere aktivitetsmessige tidsrammer og evaluerbare
målsettinger, tilsvarende oppdragets lengde.
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8 FUTURUMS KOMPETANSE OG BEMANNING
Futurum skal bemannes i takt med utvikling og dominerende oppdragstyper.

9 AKTIVITETSPLAN 2016
Felles aktiviteter og interne målsettinger

9.1 AKTIVITETSPLAN 2016 NARVIK KOMMUNE
9.2 ANDRE AVTALER
9.3 BUDSJETT 2016
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