
Handlingsplan 
 

 
Indre Helgeland regionråd 

 

Tiltak med kort beskrivelse Kontakt RR Kontakt i Nfk 

4-årig tilbudsstruktur i videregående skole som er 
tilpasset elevgrunnlag og arbeidslivets behov 

Sekretariat IHR Fylkesråd for 
utdanning og 
kompetanse 

Integrering, jobbe for at innvandrere skal lykkes i 

Nordland. Samarbeid om overførte statlige oppgaver 

som bosettingsantall i regionene, forebygging av 

negativ sosial kontroll, skape møteplasser i regionene. 

Voksenopplæring er viktig for å hindre utenforskap. 

 Sekretariat IHR/ 

 kommunene 
Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 

Samarbeid overgang grunnskole til vgs, her skal alle 

videregående skoler og kommuner ha 

samarbeidsavtaler, og samarbeide for at elever tar 

gode valg og får en god inngang inn i videregående 

skoler. Skolenes elev-og lærlingtjeneste er sentral 

aktør i dette arbeidet 

 

 Sekretariat IHR/  

  

Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 

Kommunene, nærings og arbeidslivet må sikre at det 
er nok læreplasser til de skoleplasser vi har i regionen 
slik at læreplassgarantien blir oppfylt. 

 

 Rådmannsforum - 

IHR 

Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 

Samarbeid om høyere utdanningstilbud i regionen. 
Inkl. regionalt prosjekt «Nye tilbud innen høyere 
utdanning på Helgeland» 

 

Sekretariat IHR /  

kommunene 

Fylkesråd for 
utdanning og 
kompetanse 

Samarbeide om en inkluderende og helsefremmende 
samfunnsutvikling. Tidlig innsats gjennom systematisk 
arbeide for helsefremmende barnehage, grunn- og 
vgs. samt god tilgang til møteplasser, friluftsliv, idrett 
og mangfold i frivillig sektor. Utarbeide modeller for 
forebygging av utenforskap og implementere tiltak 
for reduksjon av selvmord. 

  

 Sekretariat IHR / 

 Friluftsråd og 

kommunene 

Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Arbeide for statlig finansiering av innseiling og 
mudring i Mo i Rana 

 Mo i Rana Havn / 

Rana Utvikling 
Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Arbeide for bedre tilrettelegging og bruk av 
virkemidler for å øke attraktiviteten for bybussen på 
Mo i Rana 

   

 Rana Kommune 
Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Arbeide med å få realisert øvrige innspill til Nasjonal 
transportplan 2022-2033 

 Sekretariat IHR /  

kommunene 
Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Arbeide for at alle kommunene i regionen blir 
trafikksikre kommuner i løpet av fireårsperioden 

 Sekretariat IHR/ 

kommunene 
Nordland fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg 
v/Silje Fisktjønmo 

Årlige samhandlingsmøter og utarbeidelse av 
tiltaksliste for økt bruk av kollektivtrafikk i området. 

 Sekretariat IHR Transport og 
Infrastruktur v/ leder 
for seksjon Mobilitet 

https://innsyn.onacos.no/nfk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020037861&dokid=1533077&versjon=38&variant=A
https://innsyn.onacos.no/nfk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020037861&dokid=1533077&versjon=38&variant=A


Arbeide i fellesskap for mer miljøvennlig teknologi i 

hele samferdselssektoren i regionen. 

 

 Sekretariat IHR 
Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Når fylkeskommunen overtar de regionale flyrutene, 
skal kommuner og regionråd tas med på råd slik at 
tilbudet kan bli best mulig innenfor de gitte 
rammene. 

  

 Sekretariat IHR/  

kommunene 

Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Samarbeide om hvilke prosjekt fra regionen som skal 
prioriteres i kommende regional transportplan. 

 Sekretariat IHR/ 

Ordførerne (AU) 
Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Videreutvikle strategisamarbeid mellom Nordland, 
Västerbotten og Österbotten. 
 

  Sekretariat IHR Fylkesråd for 
Transport og 
infrastruktur 

Videre utvikling av Helgelandssykehuset.  Ordførerne 

/kommunene 

Fylkesrådsleder 

Styrke, synliggjøre og utvikle samiske språk, kultur og 
samfunnsliv. 

 Sekretariat IHR 

 Kommunene 
Fylkesrådsleder 

Europeisk kulturhovedstad. Tiltak i hele fylket   Ordførerne 

/Kommunene 

Fylkesrådsleder 

Samarbeid om bedre betingelser for 
tømmertransport. 

 Sekretariat IHR Fylkesråd for plan og 
næring 

Legge til rette for økt virksomhet knyttet til industri 
og sjømat. 

 Sekretariat IHR / 

 1.-injenettverk 

næring 

Fylkesråd for plan og 
næring 

Omstilling Nesna.  Ordfører Nesna 

Kommune / 

Sekretariat IHR 

Fylkesråd for plan og 
næring 

Batterifabrikk. Samarbeid om realisering av 
batterifabrikk i Rana. Arbeidet sees i sammenheng 
med Invest in Rana. 

 

 Rana Kommune /  

Rana Utvikling 

Fylkesrådsleder/  

Rekruttering av arbeidskraft til regionen.  Sekretariat IHR/ 

1.-injenettverk 

næring 

Fylkesrådsleder / 
Fylkesråd for plan og 
næring 

Utvikle et likeverdig tilbud for etablerere.  Sekretariat IHR/ 

1.-injenettverk 

næring 

Fylkesråd for plan og 
næring 

Samarbeid om klimagassreduksjoner og tilpasning til 
et endret klima for å nå lokale og regionale mål. 
Viktige verktøy er nettverksbygging og partnerskap 
som regionale plan og klimanettverk og Klimapartner. 

 Sekretariat IHR/  

kommunene 
Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Vannområdekoordinator. Få på plass felles 
finansiering av vannområdekoordinator for 
vannområdene Ranfjorden og Rødøy/Lurøy. 

 Sekretariat IHR/  

kommunene 
Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Ladestasjoner. Samarbeid om etablering av flere 
ladestasjoner for el-biler. 

Sekretariat IHR/ 

kommunene 

 

Fylkesråd for kultur, 
klima og milj. 

Viltforvaltningsråd. Samarbeid om videre drift av 
Helgeland viltforvaltningsråd. 

 Ordførerne Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Sikre grunnlaget for friluftsliv gjennom tilrettelegging 
og arealplanlegging med særlig fokus på revisjon av 
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og 
ferdselsåreplaner. Samarbeid om statlig/kommunal 
sikring av nye områder og tilrettelegging av disse 
gjennom oppdaterte forvaltningsplaner. 

  

 Ordførerne /  

 Friluftsrådene 

Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 



 
Arbeide for tjenlige kommunikasjoner på kysten, for 
næringsliv, og befolkning i samarbeide med 
kommunene. 
Fylkeskommune må ha møter med berørte kommuner i 
forkant av høringer, og før iverksetting av eventuelle 
endringer. 
Dette for å sikre best mulige prosesser. 

 

 

  

Ordførerne (AU) / 

Sekretariat IHR 

 
 
Fylkesråd for 
transport og 
infrastruktur 

 
Videreutvikle Samisk kultursenter og sørsamisk 
kunnskapsspark. 
 
Hattfjelldal kommune deltar i som 
språkforvaltningskommune. Der både sørsamisk 
kunnskapspark og kultursenteret i kommunen jobber i 
hele regionen. I tillegg er samisk kultursenter hele tiden 
akivt i interreg arbeid siden samisk område går mye øst 
vest. 

 

Ordførerne (AU) / 

Sekretariat IHR 

 

 
Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

 
 
 


