
Statusrapportering for Sluttutbetaling 

Mål for prosjektet. 

Alstahaugregionen (Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord og Vefsn) deltok i fase 1 av 

Utviklingsprogrammet for byregioner. I fase 1 var prosjektet å få utarbeidet en felles strategisk 

næringsplan for kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord og Vefsn. Dette arbeidet ble vellykket 

og de samarbeidende kommunene vedtok å søke deltakelse i fase 2 av samme program. 

Målet med prosjektet er identisk med målet i felles strategisk næringsplan; å skape en felles bo- og 

arbeidsmarkedsregion som gir grunnlag for vekst i sysselsettingen. Prosjektet tok derfor utgangspunkt 

i handlingsplanen til felles strategisk næringsplan. Vi ville konkretisere og gjennomføre en 

handlingsplan med tiltak som støtter opp om ovennevnte plan. Vi etablerte fire fokusområder; 

infrastruktur, kompetanse, posisjonering og samarbeid. Prosjektet har vært sterkt forankret i 

kommunene gjennom at ordførere, rådmenn og næringssjefer har vært aktive deltaker gjennom hele 

prosjektperioden. Prosjektet har vært en dynamisk prosess hvor aktivitet og delprosjekter har vært 

tidsaktuelle utfordringer. 

Hva som er gjennomført av større arbeid. 

Fokusområdene er prioritert i perioden.Innafor de prioriterte fokusområdene er tiltakene definert. 

Gjennom prosjektperioden har vi tatt inn flere tiltak/aktiviteter i fokusområdene. Dette reflekterer 

den dynamiske prosessen hvor kommunene tar de tidsaktuelle utfordringene inn i 

samarbeidsforumet. 

Fokusområde Infrastruktur; 

• Optimalisere kollektivtilbudet; Busstilbudet mellom ytre og indre Helgeland styrket. Ungdom i

Sandnessjøen kan nå gå videregående skole i Mosjøen og motsatt. Tog, buss og ferje/båt 

korresponderer bedre. 

• Etablere planforum; etablert og jobber bl.a med felles løsning for eByggesak

• Kartlegge behov for fiberutbygging; delvis gjennomført

• Sykehusstruktur Helgeland; Kommunene og næringslivet er enige i valg av modell og har

gjennomført felles utredninger. 
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Fokusområde Kompetanse;

°  Etablere kompetanseforum; etablert og er  i  god drift.

0  Landbruk og tilleggsnæringer; Enighet om landbruksutdanningen på Helgeland. Arbeider fortsatt

med å strukturere satsingen innen lokalmat, produksjon og markedsføringen.

°  Prosjekt Smart cities; Etablert.

Fokusområde Posisjonering;

°  Synliggjøre verdiskapingen i regionen; har fått utarbeidet en rapport om dagens næringer og

verdiskapingspotensialet.

Fokusområde Samarbeid;

°  Fremtidens næringer; Har etablert prosjekt for «Smart city and communities» tenkingen

°  Næringsforum Midt-Helgeland; Etablert og i drift.

- Etablert prosjektorganisasjon

- Prosjektplan og tiltaksplan

- Deltatt på nettverkssamlingene

- Etablert flere møteplasser

Gjennomførte tiltak og forventede resultater ved prosjektslutt. Beskriv også hvordan resultatene

måles.

Det vises til pkt 2 ovenfor ift tiltak innen hvert fokusområde. Flere av de tiltak som er iverksatt har

resultert i konkrete resultater, f.eks endring i kollektivtilbudet, DVs ruter tilpasset arbeids- og

skolependling.

Kompetanseforum er etablert og har medført et samarbeid på ytre og indre Helgeland ift

tilrettelegging av kompetansehevingstilbud, spesielt rettet mot næringslivet. ldag gjennomføres ulike

kurs/studietilbud som er tilpasset de enkelte bedrifter spesielt. Bedriftene har fått en arena der de

kan melde inn sine behov.

For øvrig har vi fått utarbeidet statistikk som oppdateres årlig. Denne statistikken viser utviklingstrekk

innenfor en rekke områder f.eks relatert til befolkningsutvikling, sysselsetting, nyetableringer,

lønnsomhet mm

Antatte effekter på regionens vekst og vekstevne på lengre sikt, for eksempel på befolkning,

sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping fram mot  2023.

Målsettingen er at Midt-Helgeland skal være en attraktiv region som er konkurransedyktig ift de

utvalgte parameterne definert i strategisk næringsplan. Her er det satt konkrete mål. Dette gjelder

både befolkningsutvikling , sysselsetting, kompetanse mm. Det jobbes med konkrete prosjekt for å

lykkes i dette arbeidet. Et viktig moment er involvering av alle berørte.
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En vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet 

Det er udelt positivt å jobbe sammen om ulike utfordringer. Utfordringene trenger ikke være veldig 

kompliserte. Våre kommuner som er små og har begrenset administrativ kapasitet vil sammen kunne 

produsere gode tjenester til innbyggerne. Samarbeidet har gitt oss større tillit og forståelse overfor 

hverandre. Vi har brutt ned noen barrierer som har eksistert tidligere. Mange av barrierene har hatt 

sin grobunn i manglende kunnskap både relatert til fag og person. 




