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Forord

Futurum har i 2018 fortsatt sitt arbeid med å kapitalisere på Forsvarets vedtak om kraftsamling i
Ofoten. Identifisering av muligheter og formidling av disse til kommunene og næringslivet i regionen
har hatt høy prioritet.
Havbruksnæringen har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og
skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Futurum har derfor i 2018 hatt stort fokus på
kunnskapsformidling og informasjon rundt næringen og har hatt til sammen 4 konferanser og
miniseminarer i 2018. Vi ønsker en satsing samtidig som vi legger til rette for en langsiktig vekst
innenfor bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable
rammer.
Ofotbanen er en unik transport-åre som betyr mye for byen og regionen. Utvikling og posisjonering av
denne har vært et prioritert område også i 2018. Havbruksnæringens behov for bærekraftige
transportløsninger til markedene har vært en av driverne i denne sammenheng.
Det viktigste for kommunen er å ha arbeidsplasser med innbyggere som skatter lokalt. Det kan reiselivet
levere. En bærekraftig vekst som hensyntar natur, miljø og lokalbefolkningen prioriteres når vi legger til
rette for reiselivsutvikling i vår region. Reiselivet er også avgjørende for å skape bolyst.
I juni 2018 ble alle aksjer i Futurum overdratt til Narvik kommune, og Futurum er 100 % eid av
kommunen. Selskapet fungerer nå som kommunens næringsavdeling. Kommunen og selskapet har
sammen jobbet fram en struktur som har dannet grunnlag for et samlet og styrket utviklingsmiljø med
Futurum som tydelig nav og koordinerende aktør.

Narvik, april 2019
Styret i Futurum AS
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1. Virksomheten
Futurum AS er Narvik kommunes næringsselskap og er medspiller i saker på regionalt og
nasjonalt plan.
Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer.
Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er
strategisk viktig for regionen.
Narvik kommune kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med
selskapet.
Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig.

1.1. Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsingsområder
Visjon: En sterk region – et attraktivt Narvik
Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional verdiskaping og utvikling og

fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for kommunene i nordre Nordland og Sør-Troms.

1.2. Eiere
Futurum AS har en aksjekapital på NOK 2.950.000,-. Eierforhold pr 31.12.2018 er som følger:

Narvik kommune

Aksjer

Eierandel

2950

100 %

1.3. Styret
Styret i Futurum har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Medlemmer:
Heidi Sommerseth
Kjetil Moe
Grete Rolandsen
Anett Kristensen
Svein Erik Kristiansen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlemmer:
Bengt Ole Larsen
Tone Viklem Olsen
Marlene Føre Frantzen

Observatører:
Ordfører Narvik kommune
Rådmann Narvik kommune
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1.4. Administrasjonen
Ved årsskiftet 2018/19 hadde Futurum fire ansatte. Terje Steinsund, Hanne Winther, Kjetil Blix
Strokkenes og Ann-Hege Lund.
Terje Steinsund ble fast ansatt som administrerende direktør i mars 2018.

1.5. Arbeidsmiljø og personale
Futurum skal være en organisasjon med god og dekkende kompetanse, tillit, profesjonalitet og høy etisk
standard. Futurum jobber effektivt, med god økonomistyring, profesjonell prosjektledelse og
organisering. Futurum arbeider til enhver tid med kunnskapsheving og faglig oppdatering under gode
HMS-rutiner.

1.6. Revisjon
Selskapets revisor er BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Steinar Finstad.

2. Aktiviteten i Futurum gjennom året 2018
Utgangspunktet for Futurums aktiviteter er selskapets strategiske plan, avtalen med Narvik kommune og
Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av leveransen til Narvik kommune
som kommunens «Næringsavdeling». I tillegg er det inngått avtale med Ballangen kommune om
næringsutviklingsarbeid.
Selskapet har arbeidet med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære
virkemiddelapparatet som Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

2.1. Førstelinjetjeneste
Futurum har ansvar for Narvik Kommunes førstelinjetjeneste. Det innebærer at personer og bedrifter
med nye forretningsideer får rådgivning, bistand og hjelp med å realisere sine planer.
Også høsten 2018 ble det – i samarbeid med VINN – holdt etablererkurs. Vi har realisert et årshjul
sammen med våre samarbeidspartnere Brønnøysundregistrene i Narvik, Narvikregionen Næringsforening
og VINN. Dette for å synliggjøre hvilke muligheter gründere og etablerere i regionen kan være med på for
å få den starthjelpen de behøver.
Futurum forvalter Narvik Kommune sitt gründerfond for unge mennesker i alderen 18 – 35 år, som har
konkrete forretningsideer. Futurum forvalter også Utviklingsprogram II for Narvikregionen. Dette
programmet er en videreføring av Utviklingsprogram Narvik, som ble avsluttet i 2016, og er et positivt
bidrag til etablering av nye arbeidsplasser. Programmet er 3-årig og bidrar til realisering av nye
forretningsideer for bedrifter og gründere i regionen. 2019 er siste program-år for Utviklingsprogrammet.

2.2. Arena og nettverksarbeid
Futurum arbeider kontinuerlig med å etablere nettverk og markedsføre byen og regionen. Gjennom
deltagelse i Byregionprogrammet, prosjektledelse av Ofotbanealliansen, forsvarsprosjektene og andre
større oppgaver, bygges det nettverk som skal bidra til utvikling på kort og lang sikt.
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Futurum er deleier og medarrangør i prosjektet East West Arena. I 2018 ble dette gjennomført i Narvik, i
en nedskalert versjon. East West Arena har vært et samarbeidsprosjekt mellom næringsselskapene
Expandum i Gällivare, Progressum i Kiruna og Futurum over flere år. På grunn av omlegging av
næringsutviklingsarbeidet i Kiruna og til dels i Gällivare ble konferansen i 2018 kun arrangert av Narvik, og
dermed nedskalert.

2.3. Transport, logistikk og infrastruktur
Det jobbes strategisk med å befeste Ofoten som det viktigste nasjonale og internasjonale
transportknutepunktet i Nordområdene. Flere utviklingsprosjekter relatert til knutepunktet har hatt stort
fokus.
I samarbeid med Narvik Havn har vi i 2018 sett på muligheter for å ta i bruk Silkeveien mellom Kina og
USA via Ofotbanen. Narvik Havn og Futurum har inngått avtale med kinesiske Xi’an om å jobbe for å få på
plass godstransport med jernbane mellom Kina og Narvik via Ofotbanen.
Futurum har også engasjert seg i arbeidet med å øke verdiskaping og «indirekte aktivitet» som en følge av
de mange skipsanløp som LKAB sin aktivitet medfører, og det er positivt å se at dette arbeidet har gitt
resultater. Eksempelvis kan North Maritime trekkes frem, et agentselskap etablert i 2018, som leverer
praktiske agenttjenester til rederiene. Nexus Narvik, leverandør av forsyninger som proviant, utstyr og
vedlikehold ble også etablert i 2018.

2.4. Teknologi og kompetanse
I tillegg til ulike teknologi- og kompetanseprosjekter som vi jobber med i Futurum, er
«Fornybarhovedstaden i Nord-Norge» en målsetting i tråd med Strategisk næringsplan for Ofoten.
I løpet av siste halvdel av 2017 og videre inn i 2018 er det igangsatt et arbeid med å danne en
fornybarklynge, der man skal samle de de store aktørene som Statkraft, Statnett, NVE, kraftselskaper og
andre aktører. Det skal identifiseres felles problemstillinger og muligheter med utspring i dette
kunnskapsmiljøet. Det skal samtidig jobbes med en formalisering av klyngen under programmene til
Innovasjon Norge - Norwegian Innovation Clusters.

2.5. Forsvaret
Futurum har engasjert seg i arbeidet med å maksimere ringvirkninger av forsvarets tilstedeværelse i
Ofoten. På oppdrag fra Ofoten regionråd prosjektleder vi prosjektet Forsvaret 2020
(www.forsvaret2020.no), et prosjekt som skal identifisere og konkretisere de utfordringer og muligheter
som Forsvarets satsing i Ofoten innebærer. Herunder bidra til maksimal samfunnsmessig kapitalisering.
Prosjektet ble på slutten av 2018 anbefalt overført fra Ofoten Regionråd til Evenes kommune
(prosjekteier og prosjektansvarlig). Prosjektet slås da sammen med prosjekt «Evenes i vekst», som har
mange av de samme målsettingene. Vi ser frem til at dette vil gi bedre utnyttelse av ressurser og en mer
helhetlig og koordinert styring og tilnærming. Futurum og Evenes kommune v/rådmann er i skrivende
stund i dialog om organisering, økonomi og oppgave/ansvarsfordeling. Målsettinger og omfang vil
videreføres i begge prosjektene.
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2.6. Reiseliv, handel og kultur
Futurum har fortsatt med møtevirksomheten i «SamKo»; et samarbeid og koordineringsorgan av
reiselivet i Narvikregionen. Hensikten er å oppnå at regionen fremstår som én enhet, med koordinerte
initiativ innenfor reiselivssatsingen. Dette for å unngå parallelle løp og maksimal utnyttelse av ressursene.
Koordinering mot Fylkeskommunen og bevilgende myndigheter er sentralt i dette arbeidet. Futurum er
ansvarlig for informasjonsflyt til Narvik kommune.
Futurum har jobbet videre med Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål. Et kvalitetsstempel i
markedsføring og omdømmebygging som skal gjøre Narvikregionen som reisemål mer attraktiv, gi
troverdighet hos turistene og skape engasjement i lokalmiljøet. Handlingsplan for Narvikregionen som
bærekraftig reisemål ble vedtatt av styret i Visit Narvik i november 2018, og jobben med forankring i hver
av kommunene står sentralt. Fase 2 av prosjektet overføres til Visit Narvik våren 2019.
Å bidra til å utvikle en sterk reiselivsdestinasjon er strategisk viktig. Service- og handelstilbudene som
innbyggerne i Narvikregionen nyter godt av gjennom året er også avhengig av den inntektstilførselen som
turismen genererer, samtidig som den tilreisende er avhengig av gode tilbud, god service og
tilgjengelighet.
Futurum og Narvikregionen Næringsforening har fokus på sentrumsutvikling med målsetting om vekst,
flere arbeidsplasser, økt bolyst og et attraktivt regionssenter.

2.7. Offentlige arbeidsplasser
I 2018 har Futurum, i tett samarbeid med politisk ledelse, fortsatt arbeidet med å sikre og tilføre
offentlige arbeidsplasser til regionen. Dette er et kontinuerlig arbeide som Futurum jobber med i
samarbeid med Narvik kommune når det kommer opp saker der offentlige arbeidsplasser står i fare eller
at det åpenbarer seg muligheter til å påvirke myndigheter til å lokalisere arbeidsplasser til Ofoten.
Et prosjekt vi jobber med nå, er å få på plass flere aktiviteter rundt fornybar energi. Dette er en
oppfølging av regjeringens beslutning om å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo, blant annet fra NVE.
Her har aktører fra Narvik vært hos OED der olje og energiministeren var til stede, samt hos direktøren for
NVE.
I ettertid har man startet et arbeide med å etablere og formalisere en fornybarklynge med bred
forankring i Narvikregionen. Målet er i første omgang å øke aktivitet relatert til fornybar energi og
profilere seg som fornybarhovedstaden i Nord-Norge. Et mål er at dette kan bidra til flere offentlige
arbeidsplasser. Det vil være en stegvis prosess fremover.

3. Økonomi
Etter styrets mening gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et rettvisende
bilde av selskapets drift og stilling per 31.12.2018.
Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2018 som er av betydning ved bedømmelse av selskapet og
som ikke framkommer i årsregnskapet med tilhørende noter.

3.1 Årsresultat og disponeringer
Som det fremgår av resultatregnskapet, har selskapet et driftsresultat på NOK -81.909,- og et
årsresultat på NOK 23.422,-.
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4. Likestilling og miljø
Styret vurderer det slik at kjønnene er likestilt i selskapet og styret, og har derfor ingen
konkrete tiltak planlagt for å endre dette.

Futurum ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018.
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak i
2018. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

5. Fremtidig utvikling
Bystyret i Narvik vedtok i oktober 2017 en struktur for næringsutvikling, som gir Futurum en tydeligere
rolle i næringsutviklingsarbeidet i regionen, basert på Strategisk næringsplan 2018 -2021. Futurum har
vært involvert i arbeidet i forbindelse med kommunesammenslåing mellom Narvik, Ballangen og halve
Tysfjord. Dette har - og vil - medføre økt arbeidsmengde for Futurum.
I juni 2018 ble Næringslivets Hus etablert på gateplan i Sentrumsgården, sammen med andre
utviklingsmiljøer. Samlokaliseringen har skapt et styrket utviklingsmiljø som har bidratt til en mer effektiv
førstelinjetjeneste. Økt samhandling mellom næringslivet, UIT Narvik og Futurum forventes også å gi
positive resultater.
Narvik som transportknutepunkt er et tradisjonelt satsingsområde som også i de kommende år vil ha stor
oppmerksomhet. Norges behov og ønske om å øke aktiviteten innenfor fiskeri og havbruk vil være helt
avhengig av bærekraftige og gode logistikkløsninger ut til aktuelle markeder. Ofotbanen og Evenes
Lufthavn har stort potensiale for utvikling.
Forsvarets kraftsamling i Ofoten vil fortsatt være et område som krever fokus og oppmerksomhet, og som
åpner for utviklingsmuligheter. I en region hvor befolkningen stadig blir eldre, kan forsvarets etablering
bidra til å snu denne trenden, samtidig som det åpner for utvikling av regional teknologi og kompetanse.
Bærekraft er og vil fortsette å være en premiss for all utvikling av reiselivet fremover. I tett samarbeid
med Visit Narvik vil vi jobbe for at flere aktører etablerer seg som opplevelsestilbydere i regionen. Det
skal jobbes med konkrete tiltak i Narvik kommunes handlingsplan, som blant annet revidering av
Masterplan for Narvik som reisemål. Nye Narvik kommune vil få flere spydspisser når vi slås sammen med
Ballangen og Tysfjord kommune, disse må utvikles og kommersialiseres på en bærekraftig måte.
Samtidig ser vi at det er stort behov for kompetanseheving og rekruttering av kompetanse til
reiselivsnæringen, blant annet innenfor områder som digital kompetanse, flere faglærte og
fagskoleutdannede. Futurum vil derfor – parallelt med utviklingen – fokusere på kompetansehevingstiltak
og jobbe for etablering av reiselivsfagskole i Narvik, samt master/bachelor-utdanning ved UiT Narvik.
Satsingen i Fagernesfjellet i regi av Narvikfjellet vil ha en stor betydning for utviklingen av Narvikregionen,
både som reisemål, men også for økt sysselsetting og bolyst. Den aktiviteten som skjer nå vil ha store
ringvirkninger fremover, og vi mener det er en viktig satsing.
Narvik kommune er i en endringsfase. Den 1. januar 2020 er Nye Narvik kommune et faktum. Da slås
Narvik, Ballangen og Tysfjord kommune sammen. Med en ny kommune - som fortsetter å legge til rette
for og allokerer ressurser til - næringsutvikling, skal Futurum sørge for å gripe tak i enda flere muligheter.
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6. Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn
ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2019 og
selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Narvik, mai 2019

Heidi Sommerseth

Svein Erik Kristiansen

Anett Kristensen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Grete Rolandsen

Bengt-Ole Larsen

Styremedlem

Styremedlem

Terje Steinsund
Administrerende direktør
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