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Helgeland - 3 regioner 

• 18 (16) Kommuner,  3 Regionråd hvorav 2 med i 
Byregionprogrammet

• Ca. 1/3 av Nordlands befolkning (ca 80 000)

• En av Norges største produsenter av el-kraft

• Norges  største industrikonsentrasjon (metaller)

• Et av landets viktigste mineral- og bergverksregioner.

• Store olje- og gassressurser er under utbygging og 
produksjon utenfor kysten.

• Nasjonalt ledende region innen produksjon av laks

• Står for mer enn 65% av Nord-Norges samlede 
landbruksproduksjon

• Nasjonalt potensiale for å være fremst i utvikling av 
grønne næringer (Bioøkonomi)

Landsdelsledende innen de største vekstnæringene  

- Burde forventet betydelig befolkningsvekst!!??



FOLKEMENGDE 1. JANUAR 1972 -2017 
RANA-REGIONEN

1972 1980 2000 2014 2015 2016 2017
1828 Nesna 1824 1873 1882 1902 1871 1838 1837

1832 Hemnes 5097 4957 4689 4553 4528 4486 4524

1833 Rana 26154 25878 25255 25943 26078 26039 26101

1834 Lurøy 2650 2546 2107 1901 1917 1923 1920

1835 Træna 569 592 466 489 486 478 465

1836 Rødøy 2158 1909 1570 1305 1269 1268 1267

Totalt 38452 37755 35969 36093 36149 36032 36114

Ingen vekst på 45 år - befolkningen i Norge har samtidig økt med 1 325 000 personer!

http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/09/052014.pdf

http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/09/052014.pdf


BEFOLKNINGSVEKST 2003 - 2018

BEFOLKNINGSVEKST ØKONOMISKE REGIONER NORD-NORGE

Storbyregioner - største tettsted har mer enn 50 000 innbyggere
Småbyregioner - største tettsted har flere enn 5000 innbyggere, men færre enn 50 000
Tettstedsregion - største tettsted har færre enn 5000 innbyggere

Småbyregion
Befolkning 
1.1.2003

Befolkning 
1.1.2018 Antall Prosent

Mo i Rana 31702 32538 836 2,6
Mosjøen 16567 16322 -245 -1,5
Sandnessjøen 15473 15324 -149 -1,0
Bodø 76386 82960 6574 8,6
Narvik 28711 27861 -850 -3,0
Harstad 31525 32122 597 1,9
Alta 22817 25544 2727 12,0
Tettstedsregion
Brønnøysund 13370 13181 -189 -1,4
Lofoten 23972 24640 668 2,8
Vesterålen 30769 30509 -260 -0,8
Storbyregion

Tromsø 74338 88287 13949 18,8

Endring 2003 - 2018

RANA - REGIONEN



TOTALT ANTALL SYSSELSATTE I REGIONEN 2000-2017

År
1828 
Nesna

1832 
Hemnes

1833 
Rana

1834 
Lurøy

1835 
Træna

1836 
Rødøy Totalt

2000 899 1594 11788 834 231 589 15935

2005 794 1505 11342 823 210 595 15269

2010 866 1686 12680 885 258 570 16945

2017 825 1661 13092 952 230 505 17265

RANA-REGIONEN

Vekst i sysselsettingen i denne perioden – 8,3 %
Vekst i befolkningen i denne perioden – 0,4%



NETTO INNVANDRING 2002-2016 
RANA-REGIONEN
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OVERORDNEDE MÅL:

Den overordnede målsettingen er å utvikle 
en region som er attraktiv og 
utviklingsorientert der vi sikrer felles 
vekstkraft som gagner alle kommunene. 

For å oppnå dette, er det avgjørende å få et 
felles syn på utfordringer og muligheter og at 
vi opplever oss som en felles region på tvers 
av kommunegrenser. 

RANA-REGIONEN



EFFEKT- OG RESULTATMÅL:

Effektmål: 
●Utvikle eksisterende og nye typer arbeidsplasser og ha 

spesiell vekt på å gjøre Rana-regionen attraktiv for yngre 
mennesker, både med høyere utdanning og fagutdanning. 

Resultatmål: 
●Å få til varige strukturer av samarbeid som sikrer vekstkraft 

som gagner alle kommunene i prosjektet. På sikt bør 
samarbeidet innebefatte flere kommuner på Helgeland. 

RANA-REGIONEN



RESULTATER I EGET BYREGIONPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I 
MÅL OG TILTAK. -

●Kommunene valgte å gå videre med disse satsingsområdene:
oProfilering og attraktivitet
oNettverk og samarbeidsarenaer 
o Infrastruktur og samferdsel

RANA-REGIONEN



RESULTATER I EGET BYREGIONPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I 
MÅL OG TILTAK. -
Profilering og attraktivitet:
«Omlandets betydning for regionsenteret Mo i Rana og vice versa" – Delprosjektet er 
forankret og det er enighet om å bruke et eksternt fagmiljø til en kvantitativ og kvalitativ 
kartlegging. Distriktssenteret har gitt innspill på kravspesifikasjonen og anbefalt en større 
kostnadsramme som går ut over det som er budsjettert. Må følges opp med en egen 
søknad til Nordland fylkeskommune før iverksetting. 

«Strategisk posisjonering av Rana-regionen» - forstudie gjennomført i 2017 hvor ZYNK 
v/Sigurd Grytten har vært inne som konsulent. Ingen av kommunene ønsker å gå videre 
med et hovedprosjekt innen profilering av N-Helgeland/Rana-regionen. Materialet går som 
innspill til forprosjektet «Posisjonering Mo i Rana» - initiert av Ranaregionens
Næringsforening.

RANA-REGIONEN



RESULTATER I EGET BYREGIONPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I 
MÅL OG TILTAK. 
«Profilering av regionen og næringslivet» – Ulike bedrifter i regionen/tema er presentert 
på egen heimeside (underside under Ranaregionen Næringsforening), i magasinet MONO, 
Facebook m.v. En del av artiklene er også oversatt til engelsk slik at de blir gjort 
tilgjengelige for et bredt publikum – regionen opplever økende tilflytting fra utlandet.  
Kommunene er invitert til å komme med løpende innspill om aktuelle bedrifter og tema 
som kan presenteres. 

«Tilflytting, integrering og bosetting» – Nesna og Rana er med som «pilotkommuner» i 
Nordland fylkeskommunes «Tilflyttingsprosjekt», men problemstillingene er felles for hele 
regionen. Rana har initiert et arbeid med en egen kommunedelplan innenfor samme tema 
og nabokommunene ønsker å bli holdt løpende orientert om prosjekt og planarbeid, dette 
forutsettes å skje via rapportering i regionrådet.

RANA - REGIONEN



RESULTATER I EGET BYREGIONPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I 
MÅL OG TILTAK. -
Nettverk og samarbeidsarenaer:

«Innovasjon Norge – Næringsvennlig region» - forstudie innenfor en økonomisk ramme 
på kr. 400 000,- – er nå forankret i Indre Helgeland regionråd og gjennomføres i 2018. IN 
sentralt støtter opp om initiativet og har lovet å avklare finansiering i lag med Nordland 
fylkeskommune. Et eventuelt hovedprosjekt vil følges opp i IHR-regi i 2018-2019.

1.linjenettverk Indre Helgeland – Består av nærings- og utviklingsledere og er faset inn 
som prosjektgruppe i ByR-Ranaregionen for å sikre at igangsatte tiltak blir fulgt opp når 
prosjektet fases ut i 2018. 1.linjenettverket må utnyttes som operativ ressurs slik at en får 
opp flere prosjekt i kommunene av verdi for hele regionen. Kommunene Træna og 
Hattfjelldal er også med i dette nettverket.

RANA - REGIONEN



RESULTATER I EGET BYREGIONPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I 
MÅL OG TILTAK. -

Rådmannsgruppa i Indre Helgeland regionråd - ByR-prosjektet er via ulike 
møter forsøkt forankret sterkere i forhold til strategisk nivå i kommunene. En 
god forankring her vil være avgjørende for å sikre at igangsatte tiltak videreføres 
etter prosjektperioden.

Indre Helgeland regionråd (IHR) - Prosjektledelsen i ByR-prosjektet er i siste fase 
av prosjektet (avsluttes august 2018) koplet sterkere mot sekretariatet i Indre 
Helgeland regionråd med samme begrunnelse som ovenfor. 

«Felles næringsforening i regionen» – samarbeid etablert mellom 
næringsforum I Hemnes og Ranaregionen Næringsforening. Via ByR er det tatt 
en siste runde med næringslivet i Lurøy og Nesna for endelig utsjekking av 
samarbeidsmulighetene.

«Lokale nettverkssamlinger» – ByR har i 2017 støttet faglig og økonomisk opp 
rundt «Nasjonal Parkkonferanse Hemnes» og «Teknogeek Hemnes» 
(teknologimesse for elever i regionen) og deltatt på regionale konferanser som 
«Vekstkraft Helgeland» i Mosjøen og «Nordlandskonferansen» i Bodø.

RANA - REGIONEN



RESULTATER I EGET BYREGIONPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I 

MÅL OG TILTAK. -
Nasjonale nettverkssamlinger – Representanter i prosjektgruppa fra Lurøy og Nesna har 

sammen med prosjektleder deltatt på samlingene i Ålesund og Haugesund. Foredrag fra 

samlingene som alle har hatt et godt faglig innhold, er videreformidlet til prosjektgruppe, 

rådmenn og ordførere. 

Infrastruktur og samferdsel – samspill ByR/RU/IHR:
Det er i 2017 gitt innspill til regional (RTP) - og nasjonal transportplan(NTP) – samspill 

RU/IHR

Fv. 12 Tunnel Bustneslia – forprosjekt utredet av Statens vegvesen legges fram for 

fylkestinget våren 2018. Prioriterte oppgaver vil være å få på plass reguleringsplan og 

finansiering. Følges opp av RU/IHR.

«Nytt hurtigbåt- og fergekart for Nordland» - IHR har fulgt arbeidet og det betinges politisk 

oppfølging når «kartet» nå er presentert.

RANA - REGIONEN



RESULTATER I EGET BYREGIONPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I 
MÅL OG TILTAK. -



OPPDRAG TIL PROSJEKTLEDER
-
1.Hvilke fremskritt har min byregion gjort som kan gi motivasjon for 

videre arbeid med regional utvikling?

- Konsolidert 1.linjenettverket som en fast arena for utviklingsspørsmål –
omfatter 6 kommuner
- Utviklingsfokus er blitt tydeligere i Indre Helgeland regionråd med 

rådmannsgruppa i en tydeligere strategisk rolle - IHR har ambisjoner om å 
etablere et regionalt utviklingsselskap

- Gjennomført tiltak som har økt bevisstheten om betydningen av det 
regionale samarbeidet 

- Store forventninger til «Forstudie Næringsvennlig region» og analysen 
«Samhandling omland og regionsenter og vice versa» som nå er under 
gjennomføring



ETT GREP VI HAR GJORT I VÅRT BYREGIONPROSJEKT SOM JEG ER FORNØYD
MED SOM PROSJEKTLEDER

Videreutvikle «1.linjenettverk Næringsutvikling» via rollen som prosjektgruppe for ByR-Rana-regionen

- Gir forventninger om kontinuitet og samarbeid om utviklingsoppgaver utover prosjektets levetid

- Ramme og arena for å diskutere regionale problemstillinger som løftes inn på strategisk nivå i 
kommunene

- Har synliggjort nødvendigheten av å jobbe regionalt for å få løftet saker

- Nettverket har bidratt til dybdekunnskap om felles utfordringer og muligheter 

- Nasjonale nettverkssamlinger svært positivt for nettverket

- Bred forankring av de tiltakene som er gjennomført eller er under gjennomføring – «de gode 
historiene fra regionen», «samarbeid mellom næringsforeninger», «næringsvennlig region» og 
«Omlandets betydning»

- Det tar tid å bygge relasjoner og tillit

- De som snakker sammen, handler sammen!

RANA-REGIONEN



UTFORDRING SOM JEG ØNSKER INNSPILL PÅ

Noen av de minste kommunene synes det er utfordrende å bidra 
sterkt inn i et politisk prosjekt hvis opprinnelige hovedmål oppleves 
å være å styrke regionsenteret som motor i næringsutvikling og 
legge grunn for en sentralisering. 

Hovedproblemstilling for prosjektleder: Å overbevise 
småkommuner om at å legge økonomiske og administrative 
ressurser i et slikt prosjekt er fornuftig. 

RANA-REGIONEN



SPØRSMÅL SOM JEG ØNSKER INNSPILL PÅ FRA ANDRE 
PROSJEKTLEDERE

Spørsmål fra en av kommunene:
Hvordan skal små kommuners muligheter og en annerkjennelse av 
de kvaliteter og naturressurser de besitter synligjøres bedre i et 
statlig initiert program om regionalt samarbeid? Hvordan bør et 
slikt prosjekt innrettes? 

Hvilke råd gir en regioner som har vekst i sysselsettingen uten at 
dette gir seg utslag i en positiv befolkningsvekst?

RANA-REGIONEN



OPPDRAG TIL PROSJEKTLEDER
-
1. Bidrag til Byregionvandringa på dag 2 - torsdag 31. mai 

Målet med Byregionvandringa er å spre resultater fra alle byregionprosjektene 
i læringsnettverket. Det gjør vi gjennom å presentere kort fra scenen hva 
hvert prosjekt har oppnådd. Det gjøres i tre paralleller med geografisk 
inndeling, der deltakerne fritt kan velge å gå hvor de vil for å hente ut 
kunnskap.
Forbered en presentasjon som skal ha en varighet på 8 minutter. Innholdet 
skal være resultater i eget byregionprosjekt med utgangspunkt i mål og tiltak. 
Svar til slutt på spørsmålet: Hvilke fremskritt har min byregion gjort som kan 
gi motivasjon for videre arbeid med regional utvikling?
Dere står fritt til å bestemme hvordan presentasjonen skal løses – muntlig 
fortelling, pp, bilder, video eller andre virkemidler.
Se mer informasjon om opplegget og rekkefølge på presentasjonene i 
vedlegget «Byregionvandring».
Om dere lager pp eller videoer så må dette sendes på e-post til oss innen 22. 
mai, slik at vi får lagt alt klart til en effektiv gjennomføring av økta.

●
●E-post med invitasjon og påmelding til prosjektledersamling og 

nettverkssamling i Kristiansand sendes til dere rundt 23. april.



REGIONRÅDETS VEDTAK – 27.NOVEMBER 2017

IHR-sak 48/17 Næringsvennlig region 
Jeg viser til vedlagte notat fra prosjektleder for Byregionprosjektet etter et initiativ fra arbeidsgruppen i «1.linjenettverket».  
Saken har vært drøftet med sekretariatsleder og med rådmannsgruppen i IHR. Arbeidsgruppens forslag er at vi søker oppstart av
en forstudie som et delprosjekt innenfor rammen av ByR-Ranaregionen fram til sommeren 2018.

Formålet med verktøyet er å få bedre næringsutviklingstjenester for bedriftene i en region. En går gjennom følgende faser:
Kartlegger hvor godt de offentlige tjenestene fungerer overfor næringslivet (region- og kommunenivå)
Identifiserer de viktigste forbedringsområdene for å tilby tjenester tilpasset næringslivets behov
Utarbeide ny og forbedret organisering av næringsutviklerrollen, smartere og mer næringslivsorienterte arbeidsprosesser
Gjennomfører og implementerer ny og forbedret organisering.

Slik jeg ser det vil et slik arbeid være en svært god oppfølging av det arbeidet som er lagt ned i «byregionprosjektet».  Det vil 
også gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med konkretisering av oppgaver for det næringsrettede arbeidet i hele regionen 
gjennom IHR.  Vi vil dermed kunne benytte en del av ressursene som alt ligger i byregionprosjektet.

Etter at forstudien er gjennomført vil det være naturlig at regionrådet behandler videreføring av prosjekt «Næringsvennlig 
region - IHR» slik det legges opp til gjennom verktøy og mal fra Innovasjon Norge.  Jeg forutsetter at dette da bør kunne omfatte 
samtlige kommuner i IHR.

Vedtak:
Indre Helgeland Regionråd vedtar å gjennomføre forstudiet "Næringsvennlig region" som en videreføring av byregionprosjektet. 
IHR er styringsgruppe og prosjekteier. 

Prosjektledelse og organisering ses i sammenheng med byregionprosjektet og i nært samarbeid med det etablerte 
1.linjenettverket.  Forstudien finansieres med eksterne midler og egeninnsats i kommunene.

NÆRINGSVENNLIG REGION



NÆRINGSVENNLIG REGION

Milepæler i arbeidet:
Desember 2017 – mars 2018

- Ulike initiativ til dialog/avklaring med Innovasjon Norge om videre 
framdrift

- Dialog mellom IN og Nordland fylkeskommune
- Dialog mellom ByR og Nordland fylkeskommune 

20.Mars 2018:
- Avtale om møte i Bodø med Innovasjon Norge og Nordland 

fylkeskommune 17.april 2018



«NÆRINGSVENNLIG REGION»
BYREGIONPROGRAMMET

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sysselsatte med bo- og arbeidssted i Rana 2000 - 2016

Sysselsatte med bosted i kommunen Sysselsatte med arbeidssted i kommunen



NÆRINGSVENNLIG REGION – MØTE 17.APRIL 2018

Deltakere: 
- Innovasjon Norge: Johannes Skaar; Trond Erik Dekko Andersen
- Nordland fylkeskommune: Terje Gustavsen, Greta Johansen, Øyvind Visnes, Lars Asbjørn    
Andersen, Rannveig Klæbo Essarti
- Byregionprogrammet: Jenny K. Larsen, Arne Langset, Ole Petter Rundhaug

Hovedpunkter fra møte
Innledning v/Johannes Skaar, Innovasjon Norge
- Norge er under endring – IN må tenke nytt – kunnskapsgrunnlag fra SINTEF/NIBR
- Næringslivet trenger tilgang på bedre kompetanse/rådgivning
- Prosessutviklingsverktøy for samarbeid mellom kommuner – verktøyet er laget for de som har behov
- IN-Norge byr på seg selv ved at verktøy og konsulenter stilles til disposisjon
- Konseptet er testet ut – Fosen 6 kommuner og Sør-Troms 4 kommuner
- Oppstart med nye regioner i Buskerud og Sogn & Fjordane
- Fylkeskommunene forventes å fokusere sterkere på regionene
- Faseinndelt metode – 4 faser – forstudie – forprosjekt – hovedprosjekt –implementering
- Forventninger om resultat: Bedre tjenester – økonomisk vekst – bedre lønnsomhet – flere arbeidsplasser
- Dette er prosess for å skape legitimitet
- Et skjørt verktøy – krav om struktur og involvering
- Regionale rådmannssamarbeid må innvolveres



NÆRINGSVENNLIG REGION – MØTE 17.APRIL 2018

Tidslinjer og pris
- Antallet kommuner bestemmer prisen på forstudien – 3 kommuner stipulert til kr. 400 000,-
- 4 – 6 mnd. til en forstudie
- 6 – 8 mnd. til et forprosjekt

Sertifiserte rådgivere
- IN rekrutterer spesielt for dette verktøyet – eks: Proneo (Trøndelag), PWC 
- Viktig å utvikle rådgivere i landsdelen – skal ikke bare gjøre jobben og stikke!
- Rekrutterer fra bedriftsutviklingsmiljø
- Nødvendig med en «viss avstand» mellom rådgiver og kommuner

Finansiering
- IN bidrar kun med finansiering i «vedtatte omstillingsområder» – inntil 50%
- Forstudie-forprosjekt.. «Næringsvennlig region» forutsettes finansiert av kommuner og fylkeskommuner

Drøftinger i plenum:
- Regionen har behov og er kvalifisert til å ta i bruk verktøyet – gjelder flere regioner i Nordland
- Forventninger at Nordland fylkeskommune bidrar til finansieringen og deltar i styringsgruppa
- Prosjektet gir en mulighet til å konkretisere fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør
- Innenfor formålet til de regionale utviklingsmidlene
- Kan ikke involvere for mange kommuner



NÆRINGSVENNLIG REGION – MØTE 17.APRIL 2018

Konklusjoner:
- Regionrådets mandat å starte opp forstudien – forankret via vedtak i IHR-sak 48/2017

- IN-Norge melder tilbake innen 17.mai hvilke potensielle rådgivere (prosjektledere) som 
er aktuelle

- IN-Norge tilbyr seg å bistå i arbeidet med prosjektplanen 

- Kommunene avklarer hvem som skal delta og hvem som det er relevant å ha med –
personer og roller

- En avklarer så kostnader og finansiering



NÆRINGSVENNLIG REGION

Ingvil Flo i epost 27.april 2018 etter telefonmøte samme dag:

● Takk for hyggelig møte i dag. Det er fint å høre at det er flere regioner som fatter interesse for 
Næringsvennlig region.

● Vedlagt prosjektplan for forstudie og forprosjekt, samt et referat som oppsummerer dagens møte.

Referat innledende fase NVR Helgeland.pdf

180427 Prosjektplan FORSTUDIE.docx

Ingvil Flo i epost 8.mai 2018:

● Bekrefter at jeg har satt av tid til samling på Lovund den 28. og 29 juni.

● Vi skulle også fått til et felles planleggingsmøte for oppfølging og planlegging av aktiviteter framover. 
Foreslår et telefonmøte med dere tirsdag den 15. mai kl. 10. Kan det passe?

● Har dere anledning til å sende meg planer for næringsutvikling for regionen, eller finner jeg dette på 
hjemmesidene?

FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN FOR FORSTUDIEN

Referat%20innledende%20fase%20NVR%20Helgeland.pdf
180427%20Prosjektplan%20FORSTUDIE.docx


– EPOST FRA JOHANNES SKAAR 30.APRIL

● Vi har i dag inngått avtale med PwC v/Ingvill Flo om å bistå dere med å utarbeide prosjektplan for NVR, 
forstudie, og med gjennomføringen av hovedaktivitetene HA 00-03 i denne. Arbeidet vil bli fakturert 
Innovasjon Norge, regional omstilling, og utgjør inntil kr 100 000,- i verdi. Arbeidet og kostnadene vil 
tilsvarende redusere den totale prosjektkostnaden for forstudien med samme beløp, kr. 100 000,-.

● Innovasjon Norge har, etter en samlet vurdering, besluttet å ville bidra på denne måten med 
finansieringen av forstudiet, men gjør samtidig oppmerksom på at kommuner og regioner som ønsker å 
gjennomføre verktøyet NVR ikke kan påregne tilsvarende behandling fremover. Det vil være 
kommunene/regionen, eventuelt sammen med fylkeskommunen, som må finansiere kostnaden til 
gjennomføring både av forstudie og forprosjekt. For omstillingskommuner som ønsker å benytte verktøyet 
er Innovasjon Norge innstilt på å medfinansiere inntil 50% av kostnaden til gjennomføringen.

● Ingvill Flo vil ta direkte kontakt med regionrådet og fylkeskommunen for å avtale oppstart av oppdraget og 
legge en plan videre sammen.

● Vi håper på et konstruktivt samarbeid om NVR sammen med Indre Helgeland regionråd og Nordland 
fylkeskommune.

● Lykke til med arbeidet.

NÆRINGSVENNLIG REGION



– INNSPILL FRA HATTFJELLDAL OG LURØY 9.MAI

Stian Skjærvik: 

● Prosjektbeskrivelsen ser i all hovedsak grei ut. 
● Jeg ser at ordførerne er satt i styringsgruppen, mens rådmennenes posisjon ikke er 

særlig vektlagt i styrende organer. 
● Sett i lys av forrige byreg.prosjekt, så hadde jeg foretrukket at rådmannen fikk et sentral 

rolle, f. eks. i styringsgruppen. Ordførerne kan plasseres i en referansegruppe, hvis man 
ønsker politisk innspill underveis.

Karl-Anton Swensen:

● Når det gjelde byregionprogrammet er jeg enig med Stian når det gjelder organisering, 
hva tenker man skal komme ut av dette med foreslått organisering? 

● Er dette en ny ørkesløs vandring man skal i gang med? Kanskje skulle man evaluert 
byregionprogrammet først (3 årig prosjekt, hva kom ut av det prosjektet)? 

● Har mange flere spørsmål men er litt beroliget ved at det forutsettes innleid ekstern 
prosjektleder, så får vi se hva det blir ut av dette.

NÆRINGSVENNLIG REGION



Delprosjekt «SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND» – status
Prosjektmål
● Å framskaffe et faktagrunnlag for og om egen region som kan bidra til bevisstgjøring rundt omlandets 

betydning i regionen, kommunenes tilretteleggerrolle og regionsenterets sterke og svake sider.
● Å styrke kunnskapsgrunnlaget om regionens samhandling, innbyggernes daglige bruk av regionens tilbud 

og bruken i rekreasjons- og fritidssammenheng. 
● Å synliggjøre og øke bevisstheten om betydningen av det regionale perspektivet innenfor samfunns- og 

næringsutvikling og kommunenes gjensidige påvirkning på hverandre og regionen.
● Å peke på utfordringer og muligheter for både omlandet og regionsenteret og identifisere felles 

strategiske utfordringer av betydning for vekstkraft og attraktivitet som regionen bør ta tak i. 

Resultat
Forventninger om å få fram en analyse og et faktagrunnlag av faglig høy kvalitet som bidrar til felles 
forståelse av utfordringer og muligheter.

Effekter
Støtte opp om de effektmål som er formulert av Indre Helgeland regionråd i hovedprosjektet.

BYREGIONPROGRAMMET



Delprosjekt «SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND»
Prosjekteier:
- Indre Helgeland regionråd er prosjekteier og bestiller av analysen. Åpner for bredere deltakelse med flere 

kommuner.

Finansiering:
- Ut fra dialogen med Distriktssenteret har vi konkludert med at det bør settes av inntil kr. 400 000,- til en 

slik analyse.
- Indre Helgeland regionråd fremmer søknad om kr. 200 000,- i medfinansiering fra Nordland 

fylkeskommune
- «ByR-Ranaregionen» bidrar med egne midler og timeverk slik at prosjektet kan fullfinansieres.

Analysens innhold:
- Utviklet i en prosess ledet av 1.linjenettverket hvor vi har mottatt innspill fra Distriktssenteret og 

Nordlandsforskning til valg av metodikk og fagmiljø til å gjennomføre analysen
- Uaktuelt å benytte konsulent-/researchbyrå 
- Samlet sett er det  behov for å gå nærmere inn på «Bo- og arbeidsmarked og interaksjon», «Institusjonell 

samhandling», «Omlandets og regionsenterets ulike roller» og «Befolkningens reelle bruk av omlandet og 
regionsenteret og vice versa». 
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SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND – VIDERE OPPFØLGING

Status:
- Utkast til søknad til Nordland fylkeskommune med tilhørende kravspesifikasjon 

foreligger
- Tema på møte i 1.linjenettverket 25.april – mottatt innspill fra Lurøy kommune
- Innspillene bearbeides av prosjektledelsen og utkast til søknad sendes kommunene for 

kommentarer

Framdrift:
- Forankring av søknad og kravspesifikasjon i IHR-AU 1.juni 2018
- Konkurransegrunnlag klart for utsending 1.juni 2018
- Frist for aktuelle tilbydere: Fredag 22.juni 2018
- Avtale med leverandør: 15.juli 
- Ferdig analyse: 1.desember 
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DIALOGEN MED DISTRIKTSSENTERET:

Distriktssenteret v/Lillian Hatling 21.november 2017:
- «Den største utfordringen er nok ambisjonsnivået mht. et solid 

datagrunnlag, gode analyser og ønske om identifisering av utfordringer, 
muligheter og råd om strategiske problemstillinger som kan tas videre –
innenfor en ramme på 200.000 inklusive moms. Etter vår erfaring kan det bli 
krevende å få forskningsmiljø til å ta på seg et såpass omfattende oppdrag 
til den summen – og i hvert fall levere godt på alle».

- Har dere alternativt vurdert å engasjere et konsulent-/researchbyrå til å 
gjennomføre en survey eller intervjuundersøkelse? Det vil nok være 
rimeligere, men krever på den annen side mer innsats av dere, for de vil nok 
i større grad overlate spørsmålsstillingene, analysen og vurdering av 
strategiske muligheter til dere. 

SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND



SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND

Distriktssenteret v/Lillian Hatling forts:
Tildelingskriterier: Jeg ville ha redusert antall tildelingskriterier til 3: 
● Løsningsforslag og oppdragsforståelse
● Kompetanse hos tilbudt personell
● Pris

Vekting: 10% på pris, 50% på løsningsforslag og 40% på kompetanse.

Er det lurt å sende med forslag til intervjuspørsmål/spørsmål til spørreskjema? 
- Hvis dere skal bruke et forskningsmiljø, ville vi sagt nei. Det kan oppfattes som veldig førende, og som om dere 

har bestemt dere for metode. 
- Med et researchfirma blir det nok litt annerledes. Det dere kan gjøre, er i stedet å liste opp noen eksempler på 

aktuelle tema/spørsmål som oppdragsgiver er interessert i å få belyst, men at dette er foreløpige 
stikkord/innspill.

Kort oppsummert er altså våre råd: 
- Vær knalltydelig på formål med oppdraget og hva som skal leveres
- Vær åpne på valg av metode og operasjonalisering av problemstilling(er)/innganger, og be tilbyder begrunne og 

avgrense. Da er det mest interessant å levere tilbud.

Rapport på oppdrag fra Distriktssenteret:

«Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsretta samfunnsutvikling».
https://distriktssenteret.no/artikkel/smakommuners-nytte-regionalt-samarbeid-naeringsutvikling-naeringsrettet-
samfunnsutvikling/
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SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND

Nordlandsforskning v/Jarle Løvland 27.februar 2018:
- Vi har tidligere medvirket i slike studier, bl.a. i en landsomfattende analyse i samarbeid med Menon

med sikte på å finne hvordan forholdet mellom sentrum og omland arter seg omkring ulike typer av 
regionsentra.

- Tematikken inngår også i forhold til det arbeidet vi har gjort for Nordland fylkeskommune for 
utviklingen av såkalt smart spesialisering i regionen, der styrking av innovasjon og kunnskapsstøtte 
gjennom næringsdynamikken innen hovedområdene av Nordlands næringsmiljøer (industri, marin og 
opplevelser/kultur), samt sentrum-omlanddynamikken omkring byer og regionsentra. 

- Metodeutviklingen og utviklingen av næringsstrukturen blir også fulgt opp i forbindelse med det 
omfattende følgeforskningsarbeidet vi gjør rundt iverksettingen av innovasjonsstrategien – i 
samarbeid med Sintef. I disse aktivitetene jobber vi tett opp mot iverksettingsaktivitetene knyttet til 
prosessindustri, der Rana og industrimiljøet på Helgeland er en sentral samarbeidspartner. 

- På denne bakgrunn har vi også deltatt sterkt i utviklingen av det nye Arena-prosjektet og 
bedriftsklyngen ACT, med vekt på hvordan det sterke industrimiljøet i Rana og Helgeland for øvrig kan 
sette agenda for grønn industriutvikling og styrking av det regionale industrimiljøet. 
Nordlandsforskning deltar aktivt i nettverket nå og de neste 3 årene, sammen med Sintef Helgeland 
og andre. 
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SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND

Nordlandsforskning v/Jarle Løvland 27.februar 2018:
● Problemstillingene i notatet skulle derfor passe godt for oss for å bidra om dette er ønskelig. I forhold til 

problemstillinger som er antydet i notatet vil vi anta at det vil kunne være delvis overlappende innhold og 
tangeringspunkter til det arbeidet dere ønsker å igangsette for å gi input til en aktivitet i KMDs byregionprogram.

● Ut fra dette tror vi det vil være hensiktsmessig og nødvendig å legge et bredt nærings- og utviklingsperspektiv for 
utviklingen av samhandlingen mellom Rana og nabokommunene, utover de påpekninger som er gjort ift hytte-
/fritidsbefolkning og bruken av omlandet. Vi tror det kan være synergier til de analyser og metoder som blir utviklet og 
konkretisert i tilknytning til utviklingen av smart spesialisering i Nordland og Rana, og der det arbeidet dere planlegger 
vil kunne utvide bredden utover dynamikken som industrimiljøene står for. Her vil også problemstillinger i notatet 
kunne knyttes til pågående aktivitet og virkemiddelutvikling som fylkeskommune/partnerskap står for, bl.a. i forhold til 
å styrke utnyttelsen av det rike ressursgrunnlaget for opplevelsesnæringer, tjenesteyting og kulturnæringer i regionen. 

● Notat og kravspesifikasjon gir en god del av det grunnlaget vi tror vil være sentralt for å kunne forstå og påvirke 
forholdet mellom sentrum og omland i Rana-regionen. Som det antydes i referansen til prosjektgruppas arbeid, er det 
fortsatt behov for å klargjøre problemstillingene som søkes klargjort, og hvordan man vil anlegge en tilpasset 
kunnskapsstøtte for denne prosessen. Vi vil gjerne kunne medvirke til dette etter nærmere avtale. 

●
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«SMÅKOMMUNERS NYTTE AV REGIONALT SAMARBEID OM 
NÆRINGSUTVIKLING OG NÆRINGSRETTET SAMFUNNSUTVIKLING»
Rana-regionen med vekt på Lurøy:
Flere samarbeidskonstellasjoner:
- 1.linjenettverket:

- «En av våre informanter påpeker at dette nettverket er viktig, selv om det ikke alltid kommer så mye ut 
av dette samarbeidet»

- «En annen informant understreker at det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionrådet, og at 
det kom i stand lenge før byregionprogrammet»

- Helgeland har ikke greid å samle seg om felles prioriteringer og satsinger i regionen og det har gitt 
Helgeland plass langt bak i køen til nasjonale midler, imidlertid er en ny flyplass i Mo kommet inn i 
Nasjonal transportplan (NTP)

Bred og aktiv tilnærming til næringsutvikling:
- «Lurøy er opptatt av å bruke penger på utvikling, og mener det er mer framtidsrettet. Mange 

kommuner bruker handlefriheten på drift, da blir det bare tyngre og tyngre år for år», mener en 
informant.

- En informant påpeker at «det ikke er vanlig at eksterne har flertall i et forum som disponerer 
kommunens midler».

- På noen områder har Lurøy felles interesser med Rana, det gjelder f.eks. å få utbedret fylkesveger /Fv. 
12), de andre kommunene prioriterer andre utfordringer. En informant understreker at det er alt for lite 
fokus på å bygge regionen, det taper hele Helgeland på.



Nordlandsforskning v/Jarle Løvland 7.mars 2018:
Forsto litt bedre hva som kan gjøres og en mulig rekkefølge på ting, samt at vi kanskje mer ser på en aktivitet/prosess der vi kan 
trekke inn våre erfaringer fra sammenlignbare sentrum/omland-prosjekter og problematikk knyttet til samspill mellom 
regionsentra og omlandskommunene. 

For å illustrere litt det jeg snakket om ift arbeidsmåter, så legger jeg en link til mye av det metodiske stoffet og metodene vi har 
utviklet og brukt i forbindelse med følgeforskningen til iverksettingen av Nordlands fylkes innovasjonsstrategi 2014 – 2021 –
Innovative Nordland. Vi samarbeider med Sintef og fungerer da som en sparringspartner til fylkeskommune og partnerskap, 
med sikte på å få fram et kunnskapsgrunnlag for handling, evaluere effekter av tiltakene som fylkeskommune/partnerskap 
iverksetter for å forbedre næringsinnovasjon innenfor hovedområdene i Nordland (prosessindustri, marin og 
oppleveses/kulturnæringer). 

Dere finner alle referanser til innovasjonsstrategien her: www.nfk.no/innovasjon

Rapporter og notater her: https://www.nfk.no/filOversikt.aspx?MId1=17631&FilkategoriId=12940

Her finner du også linker til smart spesialseringsskolen (S3-skolen) som ble opprettet for å forankre det metodiske 
utviklingsarbeidet i fylkeskommune og partnerskap i Nordland. 

Vi kan jo snakke nærmere om dette når du/dere har fått sett på dette.

SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND
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SAMHANDLING REGIONSENTER OG OMLAND
Østlandsforskning – ØF-notat 05/2014: Norske byregioner – utvikling i, og 
samspill mellom byene og deres omland

- Kategorisering av byer, tettsteder og regioner
- Hva er så sammenhengen mellom veksten i byene og deres omland?
- Hvordan har vi lagt opp analysene for Lillehammer?

Rapporten anbefales:

http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/09/052014.pdf

Analyser gjennomført av ØF vektlegger «Bo- og arbeidsmarked og 
interaksjon», «Institusjonell samhandling» og «Regionsenterets ulike roller» 
på en bedre måte enn det som er gjort i «Samfunnsanalyse for Rana-
regionen»

Via delprosjektet bør vi ha som mål å supplere manglene kommunene ser i 
den gjennomførte «Samfunnsanalyse for Rana-regionen»!

http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/09/052014.pdf


«SMÅKOMMUNERS NYTTE AV REGIONALT SAMARBEID OM 
NÆRINGSUTVIKLING OG NÆRINGSRETTET SAMFUNNSUTVIKLING»
Rana-regionen med vekt på Lurøy:
Byregionprogrammet

- «En informant mener at programmet har levd «litt på siden» av regionrådet».
- «Slik informantene i kommunen uttaler seg, kommer det fram at de ikke er fornøyd med det 

som så langt er kommet ut av Byregionprogrammet. Tanken i byregionprogrammet og 
programmet er i seg selv bra, og det er positivt å lage nettverk og samarbeid, men denne 
informanten savner mer konkrete resultat og mener prosjektledelsen har vært for utydelig».

- Et ytterligere problem har vært lite kontinuitet fra de andre kommunene, det har medført at 
mye av møtene brukes til å oppdatere de nye som til enhver tid kommer inn i prosjektet.

- Lurøy ønsker å knytte arbeidet sterkere opp politisk og håper på den måten å få mer ut av 
samarbeidet. Det er særlig 3 områder de ønsker å få styrket:
- Omdømmebygging der regionen står samlet utad. Både overfor næringsliv og natur så fungerer vi 

som en region. Vil regionen oppnå mer profilering ved å stå samlet?
- Campus helgeland, en samling av utdanningsinstitusjonene, kommunene ønsker å styrke 

utdanningstilbudet i regionen
- Reisemuligheter innenfor regionen. Hva er korteste og sikreste reiseveg?



«SMÅKOMMUNERS NYTTE AV REGIONALT SAMARBEID OM 
NÆRINGSUTVIKLING OG NÆRINGSRETTET SAMFUNNSUTVIKLING»
Rana-regionen med vekt på Lurøy:
Byregionprogrammet

- En informant påpeker at fordi byregionprogrammet gjennomføres samtidig som debatten om 
kommunestruktur har pågått, har arbeidet blitt særlig utfordrende.

- I følge en informant oppfattet Lurøy at Rana tok en unødig furtende holdning og var lite 
innstilt på samarbeid da innbyggerinvolvering i Lurøy konkluderte med at det ikke var grunnlag 
for å gå videre med felles kommune.

- En informant uttrykker klare ambisjoner om at det er viktig at det kommer noe ut av 
Byregionprogrammet som kan videreføres etter at det er ferdig. For Lurøy var det vesentlig at 
kommunikasjon ble et av satsingsområdene i programmet. Det er særlig utbedring av vegen 
mot Mo (Fv. 12) og flyplass som er viktig.



«SMÅKOMMUNERS NYTTE AV REGIONALT SAMARBEID OM 
NÆRINGSUTVIKLING OG NÆRINGSRETTET SAMFUNNSUTVIKLING»
Rana-regionen med vekt på Lurøy:
Oppsummering:
● Regionrådssamarbeidet er viktig og mest konsentrert rundt Rana. Lurøy finner i mange 

tilfeller sammen med og har felles interesser med Rana. Regionrådet samarbeider på 
flere felt innen næringssamarbeid, f.eks. med felles førstelinjetjeneste, selv om Lurøy har 
sin egen førstelinjetjeneste deltar de i de i det felles førstelinjenettverket kommunene 
har. Regionrådsstrukturen i Nordland er under endring så det kan bli endringer i denne 
organiseringen.

● Rana som regionsenter er viktig for Lurøy, både for bedrifter og befolkningen.
● Lurøy har et sterkt og lønnsomt næringsliv med mange store bedrifter, men også 

småbedrifter. For de store bedriftene er ikke kommunens arbeid med næringsutvikling 
så viktig, så deler av det lokale næringslivet er «for stort» for kommunen, og søker selv 
relevante samarbeidspartnere f.eks. i Mo eller andre steder.



«SMÅKOMMUNERS NYTTE AV REGIONALT SAMARBEID OM 
NÆRINGSUTVIKLING OG NÆRINGSRETTET SAMFUNNSUTVIKLING»
Rana-regionen med vekt på Lurøy:
Hemmere
● Å si ja til mange samarbeid når kapasiteten er begrenset
● Store forskjeller i utviklingskapasitet blant kommunene
● Store forskjeller i drahjelp fra lokalt næringsliv
● Store interne avstander og manglende regional integrasjon
● Uoversiktlig beslutningsstruktur pga. nye mellomsjikt
● Avstand fra «grasrota» kan bli stor pga. ekstra mellomledd
● Konsensuskrav i regionen kan hemme egne interesser
● Kommunereformen har tatt mye tid og har virket forstyrrende på samarbeidsklima
● Følelse av plikt til å samarbeid og avmakt pga. manglene ressurser

Faktorer som fremmer nytten
● Samarbeid på fagnivå – det styrker næringsutviklingsmiljøet
● Deltakelse fra Fylkeskommunen og andre eksterne
● Når gevinsten av samarbeid er åpenbar
● Lettere å se gevinsten når regionen er funksjonell arbeidsmarkedsregion
● Samlede ressurser muliggjør større prosjekt
● Når kommunene har en stemme hver, uavhengig av størrelse
● Positive erfaring med samarbeid – det tar tid å bygge tillit og samarbeidsformer
● Forhold som øker utviklingskapasiteten – øremerkede tilskudd
● Kjøre relaterte prosjekter samtidig – helhetstenking over tid
-



OPPDRAG TIL PROSJEKTLEDER
Nettverkshefte 
● Vedlagt følger en mal vi ønsker at dere fyller inn i, med inntil en side pr. region. 

Nettverkshefte er nyttig for å oppsummere byregionens egne resultater, og for å se 
hva andre har oppnådd. Hefte kan være både til inspirasjon og bidra til nye 
nettverkskoblinger. Fyll ut og returner vedlagte mal – «Nettverkshefte 
Byregionprogrammet» på e-post til Geir.Lyngaas@kdu.no

● Frist 27. april. Det er viktig at dere overholder fristen, for nettverksheftet skal 
videre til trykking.

Innspill til erfaringsdeling i prosjektledersamlingen – 29.5.
Dette har vi lært av opp- og nedturer i våre byregionprosjekt. Forbered å dele pkt. 1, 
og bruk gjerne muligheten for å få innspill om dere har behov for det på pkt. 2 og 3: 

1. Ett grep vi har gjort i vårt byregionprosjekt som jeg er fornøyd med som prosjektleder, og som 
kan ha læringsverdi for andre prosjektledere.

2. En utfordring som jeg har opplevd i vårt byregionprosjekt, som jeg ønsker innspill på fra andre 
prosjektledere 

3. Spørsmål som jeg ønsker innspill på fra andre prosjektledere
o Send en kort tekst til oss på punkt 1, og om dere har behov for innspill på pkt. 2 og 3 så 

sender dere en kort beskrivelse av disse til oss innen 22 mai.

mailto:Geir.Lyngaas@kdu.no

