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Tilkommunene i IHR.

Strateeisk plan for Indre Heleeland Reeionråd.

Utkast tíl strafegÍsk planfor regíonsamarbeídel (2012-2015) sendes med dette til høring ì
medlemshommunene.

Planen er ikke en del av plansystemet gjennom PBL, men skal styrke det regionale
sama¡beidet i Indre Helgeland Regionråds område ved å klargjøre ogprioritere oppgaver, og
synliggjøre for omgivelsene hvilke områder regionrådet ønsker å arbeide med i denne
perioden.

Regionstrategiene 2012-2015 er et uttrykk for kommunenes felles ambisjoner, og skal måles
på om det som besluttes blir gjort. Behandlingen i kommunene bør kunne gi en god
anledning til brei politisk ûøfting av den enkelte kommunes prioriteringer i det regionale
samarbeidet.

Regionrådet har behandlet utkastet i to omganger og gitt innspill til innhold og form. Etter
høringi kommunene blir den strategiske planen lagt fram for rådet til endelig behandling.
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- et framtidsbilde
12040 skal IHR-regionen være en robust funksjonell region, bestående av regionsenter med
30 000 innbyggere, 3-5 dynamiske mindre senter med befolkning 1000 til 2000 innbyggere,
samt levende bygder og bosetting i hele regionen

Regionen oppfattes som en kreativ og spennende industriregion med prosessindustri, energi,
mineraler, landbruk og sjømat som viktigste basisnæringer. Der det er offentlig tjenesteyting,
privat service, reiseliv og andre kulturbaserte næringer som sysselsetter flest mennesker.

Regionen har hatt jevn vekst i befolkning og næringsliv de siste 25 år.

Dette er oppnådd fordi kommunene i regionen har klart å mobilisere nærings-, kunnskaps- og
samfunnsaktører til felles og samordnet arbeid om økt verdiskaping og styrking av regionens
attraktivitet og relative fortrinn.

- innledning
Strategisk plan20I21015 skal styrke det regionale samarbeidet i Indre Helgeland
Regionråds område ved å klaryjøre og prioritere oppgaver, og synliggjøre for omgivelsene
hvilke områder regionrådet ønsker å arbeide med i denne perioden.

Indre Helgeland Regionråd skal være et effektivt strategisk verktøy for regional samordning
mellom medlemskoÍrmunene og for regionens samlede profilering utad.

Regionstrategiene 2012-2015 er et uttrykk for kommunenes felles ambisjoner, og skal måles
på om det som besluttes blir gjort.

- hovedmål og overordnede strategier
Indre Helgeland Regionråd skal være en pådriver i arbeidet for regional vekst. Dette skal skje
ved å:

¡ Legge til rette for et konkurransedyktig og innovativt næringsliv
¡ Gi muligheter til utdanning og kompetanseheving
o Skape gode og effektive samferdselsløsninger
o Bidra til at å gi regionen en identitet og et omdømme som g¡ør at folk blir boende og

som øker tilflyttingen
o Bidra tilå fremme god og rettferdig fordeling av innbyggerne sin helse.
o Utvikle interkommunalt samarbeid på nye områder.



Befolkning
De 6 kommunene i Indre Helgeland Regionråd har til sammen ca37 000 innbyggere; d.v.s.ca
halve helgelands befolkning. Rana er den klart største kommunen med regionsenteret Mo i
Rana og en befolkningpä25 700.

Indre Helgeland Region har de siste åra hatt den største veksten på Helgeland. Det meste av
dette er kommet i Mo. Kommunene Hemnes, Nesna ogLutøy har hatt en svak økning, mens
Grane og Hattfielldal har svak tilbakegang.

Denne <<urbane vendingen> er en trend man finner også i andre regioner, og forklares dels at
et økende antall unge mennesker som utvikler urbane preferanser, og dels med utvikling av en
kunnskapsøkonomi der byer ser ut til å kunne tilby best lokaliseringsbetingelser.

Det å sikre videre befolknings- og næringsutvikling i vekstsentrene vil i planperioden være en
viktig oppgave, men det må også komme i gang prosesser som snur utviklingen i kommunene
som i dag har stagnasjon i folketall.

Kommunene som i dag utgjør Indre Helgeland Regionråd har som mål å oppnå en samlet
befolkningsutvikling som minimum er på linje med landsgjennomsnittet. For IHR vil dette si
en befolkningsøkning pâ ca 440 innb/pr år i perioden. Regionstrategiene skal bidra til en slik
vekst.

God forvalûring av befolkningens helse er en forutsetning for bærekraftig utvikling,
omdømmebygging og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Indre Helgeland Regionråd har
som mål å fremme en god folkehelsepolitikk i kommunene.

Regionstrategier
Strategisk plan20l2-2015 er delt inn i 7 satsingsområder

1. Bolyst - tettsteds- og regionutvikling (senterfunksjoner)

2. Samferdsel - kommunikasjoner og infrastruktur

3. Kompetanse - kunnskapsutvikling og innovasjon

4. Arbeidsplasser - næringsutvikling og verdiskaping

5. Folkehelse

6. Kultur- besØk og opplevelser

7. Regionalt samarbeid

I satsingsområdene prioriteres utvikling av regionalt arbeidsmarked, næringssamarbeid,
folkehelse, stedlig attraktivitet, og et effektivt internt samferdselssystem.



Realisering vil her være avhengig av samhandling med stat, fulkeskontmune og andre
offentlige og private instanser. Andre regionale utviklingsområder forutsettes realisert
gjennom kommunal innsats og organisering av tjenlige interkommunale løsninger.

Innen en rekke næringer forventes det vekst i perioden. 81.a. er veksten allerede stor innenfor
bergverk og havbruk. Regionen vil ñ et betydelig behov for flere innbyggere og arbeidskraft.

- regionalt næringssamarbeid
Nærings- og planvirksomhet utgjør en kritisk suksessfaktor for å nå mål definert i regionale så

vel som kommunale planer. I regionrådsregi må innsatsen konsentreres om å styrke den
regionale økonomien. Oppbygging og drift av Regionalt Næringsþnd - IHR vil være en del
av denne satsingen.

Det regionale nettverket for næringsmedarbeidere utvikles videre mot å gjøre det til en mer
varig dialogressurs for IHR og kommunene. Det vil også være aktuelt å vurdere etablering av
nye regionale nettverk, for eksempel innenfor områder som planarbeid, utdanning, kultur,
eller helse og omsorg.

- effektive interne samferdselssystemer
Arbeidet med å forsterke samferdselsløsninger innad i regionen er en viktig og krevende
prosess. Indre Helgeland Regionråd har lagt ned et stort arbeid i å kartlegge og utrede alle
dagens transportbehov og utviklingstrekk innen regionen. Dette har gitt grunnlag for felles
regionale prioriteringer opp mot Nasjonal Transportplan (NTP-2014-23) og Transportplan
Nordland (RTP)

Dette arbeidet skal videreutvikles i perioden. Spesielt vil etableringen av ny stor flyplass i
Mo i Rana være viktig for utvikling av samferdselssystemene, men også videreutvikling av
nasjonal knutepunkthavn - og regionale transportknutepunkt på kysten og videre utvikling av
øst-vestforbindelsen mot Sverige.

Regionens mål er et transportsystem som tar hensyn til regionens befolkning og næringsliv -

og som positivt bidrar til å styrke den regionale økonomien.

- kunnskapsutvikling og innovasjon
I en moderne kunnskapsøkonomi vil utvikling av regionale humanressurser alltid være en
viktig faktor.

Høgskolen i Nesna må ñ styrket sin kjernevirksomhet på campus - men også stimuleres til å

videreutvikle både sitt desentrale studietilbud, så vel som sine fleksible studier. Det nye
kunnskapssenteret i Rana vil bli et viktig kraftsenter for å utvikle nye studietilbud, tilpasset
regionens behov, i samarbeid med universitetene og høgskolene i landsdelen.

Regionrådet vil arbeide for at det skal etableres et forskningsselskap lokalisert til vår region.



Kommunene må legge til rette slik at grunnskolene får et enda større fokus på kompetanse til
lokale arbeidsmuligheter. Det må utvikles et felles program for øktbruk av lærlinger og
traineer i regionen. Det vil gi ungdom og nyutdannede mulighet til en god pakobling til lokalt
arbeidsmarked.

- kultursamarbeid
Et godt kulturtilbud skaper bolyst og stimulerer tilflytting. Et Helgeland som framstår som en

samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer vil således

kunne være et viktig bidrag for å ffi tilflyfting og redusere regional fraflytting.
En oppgave vil her kunne være utvikling av et sterkere samarbeid mellom kultursektoren i de

enkelte kommunene.

- folkehelsearbeid
Realisering av samhandlingsreformen med formål om å bremse kostnadsveksten i offentlige
behandlingsutgifter innebærer i mye større grad satsing på folkehelsearbeid utenfor
helsesektoren. Med mål om å fremme helse og redusere helseforskjeller i fremtidige
generasjoner, er barnehager og skoler de viktigste arenaene i folkehelsesatsingen, fordi der vi
møter alle innbyggerne i en viktig fase av livet.

Skolene har ansvar for å legge til rette for rutiner som fremmer god læring og god helse.
Barnehager og skoler kan bidra til utjevning av sosiale ulikheter i helse gjennom integrering,
inkludering, lænng, mestring o g sunne levevaner.

For å fä til et offensivt og tverretatlig folkehelsearbeid i kommunene, er det viktig med
forankring, herunder integrering og synliggjøring av folkehelsesatsing i kommunens
plansystem.

Sammen med Nordland Fylkeskommune vil regionen satse på folkehelsearbeid i en vid
betydning. Et viktig ledd i arbeidet er også å utjevne forskjellene i helsestatistikken knyftet til
ulike sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

- natur og friluftsliv
Polarsirkelen Friluftsräd har bidratt til å Ë økt oppmerksomhet på de kvalitetene som ligger i
helgelandsnaturen og tradisjonell bruk av denne. Dette arbeidet vil regionrådet aktivt støtte
opp om og videreutvikle i et samlet helgelandsperspektiv.

Store arealer er i dag underlagt ulike vernebestemmelser som begrenser aktiv
næringsutvikling. Regionrådet ønsker å bidra til at naturverdiene sikres gjennom ansvarlig
bruk framfor generelle vernetiltak.



- regionalt samarbeid
Regionrådet skal medvirke til at regionen er attraktiv og kompetent, skaper positive
holdninger, medvirker til bærekraftig vekst og utvikling, og utvikler netfverk og samarbeid
mellom offentlige aktører og næringsliv over kommunegtensene.

Indre Helgeland Regionråd skal være en arena for kommunenes ønske om å finne gode
interkommunale løsninger for deler av sin tjenesteproduksjon. Det må utvikles regionale
prosjekter der dette oppfattes formålstjenlig. I tillegg bør det avklares hvordan de ulike
samarbeidsløsninger skal organiseres i framtiden, for eksempel bruk av IKS, samkommune,
eller vertskommunesamarbeid. Det er viktig at de små kommunene tar vertskapsansvar ved
bruk av vertskommunemodellen.

IIIR skal drìve øktivt påvirkningsørbeidfor å sikre regionens og den enkelte kommunes
ínteresser nasjonølt og í løndsdelssammenheng.

Det dukker løpende opp saker som krever drøfting, uttalelse eller handling fra regionrådet.
Dette kan være spørsmål av felles interesse for hele regionen eller spørsmål som er viktig for
en enkelt kommune. Indre Helgeland Regionråd må i slike situasjoner ta opp slike spørsmål
med sikte på å finne de løsninger som regionen, eventuelt vedkommende kommune, finner
tjenlig.



HOVEDMAL

Følgende hovedmål legges til grunn for satsingene som IHR ønsker å gjennomføre:

1. Øke antall innbyggere

2 Øke antall arbeidsplasser

3. Øke antall besøkende

SATSINGSOMRÅDER

Følgende satsingsområder legges til grunn for den regionale aktiviteten i 2012-15i

1. Bolyst-tettsteds- og regionutvikling (senterfunksjoner)

2. Samferdsel - kommunikasjoner og infrastruktur

3. Kompetanse - kunnskapsutvikling og innovasjon

4. Arbeidsplasser - næringsutvikling og verdiskaping

5. Folkehelse

6. Kultur- besøk og opplevelser

7. *lnterkommunaltsamarbeid

Befolkningsutvikling er den viktigste indikatoren for regional utvikling, da den oppsummerer totaliteten i
regionen på kort og lang sikt. Vekst i arbeidsplasser en den viktigste enkeltfaktoren for å sikre tilflytting til et

sted, men viktigheten har avtatt som følge av folks flyttebevegelser (pendling m.m.). Vekst i folketallet er viktig
for å skape nyetableringer og flere arbeidsplasser. Folk skaper vekst, og vekst skaper etableringer.

Det er en positiv sammenheng mellom utdanningsnivå i næringslivet og innovasjon og vekst. Det er også en

viktig lokaliseringsbetingelse for næringslivet, ettersom bedrifter på flyttefot etterspør kompetent arbeidskraft.

De angitte foreslåtte satsingsområdene vil i noen grad overlappe og utfylle hverandre, men vil kunne ha ulike
angrepsvinkler. Satsingsområdene skal hver for seg og sammen bidra til å realisere ambisjon og målsettinger for

ønsket utvikling av IHR.

Vektlegging av trivsel og sterkere prioritering av folkehelsearbeid vil bidra til positiv omdømmebygging for
regionen

Regionrådet skal være en aktiv pådriver til økt interkommunalt samarbeid. Rådmannsutvalget har ansvar

for operativ iverksetting av tiltak etter lokalpolitisk behandling.



SATSINGSOIVTRÅPU T:

BOLYST - TETTSTEDS - OG RECIONUTVIKLING

MAL

" gí regíonen en ídentítet og et omdømme som gjør øtfolk blír boende og som øker tì$Iyttingen"

UTFORDRING/MULIGHETSROM

a En region med et stort spenn mellom by og land, kyst og innland, og ulike næringsmiljø, kan samlet
tilby bo og livskvalitet for folk med ulike bostedspreferanser.

Ei åpen holdning til tilflytting og aktiv tilrettelegging for nyetablering

Næringsliv med stort behov for arbeidskraft / Utenlandske arbeidstakere som ønsker å flytte til
regionen

a

STRATEGIER

Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:

1. Utvikling og markedsf ørringav varierte og attraktive bo- og tomteområder med vekt på et godt
oppveksttilbud.

2 Systematisk utvikling av omdømme og identite! regionalt og lokatt. Forsterket kommunal
medvirkning med fokus på utvikling av en felles bo- og arbeidsregion.

3. Økt fokus på regionsenterutvikling og utvikling av attraktive tettsteder. Bevisstgjøring av byens- og

tettstedenes betydning, bevisstgjøre/avklare respektives funksjoner og tilbud og deres gjensidige
avhengighet

4. Økt fokus på folkehelse og lett tilgang også til sentrumsnære rekreasjonsområder



SATSTNGSon¿nÅor z:

SAMFERDSEL - KOMMUNIKASIONER OG INFRASTRUKTUR

MAL

"et transporlsystem som lar hensyn til regionens befolhning og næringsliv"

UTFORDRING/MULIGHETSROM

. En komplett region med naturlige regionale knutepunkt for person- og godstransport fra kyst til
innland.

¡ Anbefalt lokalitet for ny stor flyplass på Helgeland (NTP)

. Ny E6 gjennom regionen.

. E12 som framtidig"grønn korridor" innenfor EU's Trans European Network- transport (TEN-9

¡ Mo i Rana som mulig utskipningshavn for svensk gruveindustri kan gi grunnlag for ny jembane.

STRATEGIER

Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:

1. Skape regional enighet om prioriteringene innen samferdsel

2 Arbeide tett og systematisk mot Nordland fylkeskommune med samferdselsprosjekter som skal
prioriteres på fylkesnivå

3. LeggeTrønsportpløn Indre Helgelønd til grunn for arbeidet med et helhetlig transportsystem.
Fullføre E6 fra Nord-Trøndelag fylke til Saltfjellet.



sATsrNcsoN{nÄor s:

KOMPETANSE - KUNNSKAPSUTVIKLING OG INNOVASION

MAL

"utoikle sømfunnet og menneskene på Helgelønil - kunnskap gir aeksf'

UTFORDRING/MULIGHETSROM

. En region med svært varierende utdanningsgrad i befolkningen.

o Stort udekket kompetansebehov innen en rekke næringer og sektorer.

¡ Liten offentlig forskningsinnsats opp mot kunnskapsbehov i viktige fag og næringer.

. Regionen har utdanningsinstitusjoner som kan utvikles videre.

¡ Helgeland har kompetanse i næringslivet, og dermed også behov for kompetanseutvikling, som er

forskjellig fra andre regioner i landsdelen

STRATEGIER

Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:

1. Arbeide for at det skal etableres et forskningsselskap lokalisert til vår region.

2 Styrke samarbeidet mellom kommunene i regionen og UniversitetÆIøgskoler

3 Bidra til å styrke Høgskolen i Nesna og støtte opp om kunnskapssenteret i Rana

4. Samarbeide med fylkeskommunen om bedre lærlingtilbud og nye traineeordninger.

5. Legge opp til systematisk styrking av studietilbud som ivaretar de behov næringslivet etterspør på

Helgeland.



SATSINGSOTURÄON +:

ARBEIDSPTASSER - NÆRINGSUTVIKTING OG VERDISKAPING

MAL

" Legge rømtnebetingelser for et konkurvønsedyktig og innooøtiot næringslizt"

UTFORDRING/MULIGHETSROM

. En region med svært rike naturressurser (havbruk - Iandbruk - skog - energi - olje/gass -

bergverk)

¡ Landets fremste industrikultur med omfattende internasjonale industrinettverk

¡ Nordnorske baser for olje- og gassvirksomhet. Omfattende leverandørindustri

¡ Avhengig av gode transportløsninger for å motvirke avstandsulemper.

o Næringer som bygger på naturressurser er avhengig av langsiktige rammebetingelser og
sterk kommunal og statlig medvirkning i aweiing mellom bruk og vem

STRATEGIER

Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:

1. Arbeide for bedre rammebetingelser for naturbaserte næringer.

2 Utarbeide og iverksette regionale strategier for industriutvikling

3. Fortsatt satsing på å fjerne flaskehalser og bedre flyt for næringslivets transportbehov

4. Videreutvikle Regionalt Næringsfond IHR - i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og andre.

5. Videreutvikle l.linje-nettverket for kommunenes næringssektor



sATSrNGSounÅ,pn s:

FOLKEHELSE

MAL

"Fretnme goil folkehelsepolitikk i kommunete "

UTFORDRING/MULIGHETSROM

. Manglende kompetanse og forståelse for folkehelsearbeidet

¡ Frisklivstilbud har utviklingspotensial i regionale modeller

o I barnehage og skole har kommunene en unik mulighet til å påvirke folkehelsa i en positiv retning

STRATEGIER

Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:

1. Bidra til forankring og økt kompetanse om folkehelsearbeid i kommunene

2 Bidra til synliggjøring og implementering av folkehelse i kommunale planer

3. Styrke eksisterende samarbeidet om folkehelse mellom kommunene i regionen

4. Arbeide for at alle barnehager og skoler i regionen skal være helsefremmende arenaer



sATsrNcsounÅpn o:

KULTUR- BESØK OG OPPLEVELSER

MAL

"Det skøl aære øttrøktiat å lezte og oppleae Helgelønd"

UTFORDRING/MULIGHETSROM

o Variert natur med rike muligheter for naturopplevelser og aktiviteter.

. Samordnet reiselivsatsing, men relativt liten kapasitet innen reiselivsnæringen.

o En region med bredt og variert kulturliv.

STRATEGIER

Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:

5. Arbeide for å etablere et Interkommunalt kultursamarbeid som del av regionens virksomhet

6. Samarbeide med Helgeland Reiseliv og reiselivsaktørene om å tilrettelegge og markedsføre
regionen.

7. Videreføre arbeidet for nasjonalparksenter i Grane



sATSTNGSoMRÅon z:

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

MAL

"Sømørbeid gir styrke"

UTFORDRING/MULIGHETSROM

¡ Kommuner av ulik størrelse har ulike utfordringer og fortrinn.

. Lang tradisjon for interkommunale samarbeid på enkeltområder

. Nye utfordringer vil tvinge fram nye løsninger - også kommunene mellom

. Felles bruk av kommunale ressurser gir bedre kvalitet og grunnlag for bedre rammebetingelser for
vekst og utvikling i regionen.

¡ En større region gir styrke i felles krav overfor sentrale myndigheter.

STRATEGIER

Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:

1. Vurdere interkommunale løsninger for alle oppgaver kommunene signaliserer behov for slike.

2 Utvikle regionrådet til å kunne fungere som koordinator for interkommunale samarbeid i regionen

3. Søke samarbeid med de andre regionrådene på Helgeland om tiltak som best kan løses over
grensene for dagens regioner. Også vurdere felles organisering av virksomheten.



- Høndlingsplaner og rullering

Strategisk plan skal følges opp med handlingsplaner og tiltak. Det skal årlig rapporteres
hvilke tiltak som er gjennomført.
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Til kommunene i IHR.

Stratesisk plan for Indre Helqeland Regionråd.

Utkast tìl strategisk plan for regionsamørbeídet (2012-2015) sendes med dette tíl hørìng í
medlemskommunene.

Planen er ikke en del av plansystemet gjennom PBL, men skal styrke det regionale samarbeidet i Indre
Helgeland Regionråds område ved å klary¡øre og prioritere oppgaver, og synliggjøre for omgivelsene hvilke
områder regionrådet ønsker å arbeide med i denne perioden.

Regionstrategiene 2012-2015 er et uttrykk for kommunenes felles ambisjoner, og skal måles på om det som
besluttes blir gjort. Behandlingen i kommunenebør kunne gi en god anledning til brei politisk drøftingav
den enkelte kommunes prioriteringer i det regionale samarbeidet.

Regionrådet har behandlet utkastet i to omganger og gitt innspill til innhold og form. Etter høring i
kommunene blir den strategiske planen lagt fram for rådet til endelig behandling.
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