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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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.

