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R- xx/21 Helgelandskonferanse 2022
Forslag til vedtak:
Sekretariatet og AU jobber videre med Helgelandskonferansen 2022 innafor foreslåtte
rammer.
Konferansen holdes i Mo i Rana 28.-29. april 2022

Regionrådet vedtok på sitt møte 15. oktober å planlegge videre for en Helgelandskonferanse
våren 2022.
»Regionrådet ber sekretariatet og AU-IHR jobbe videre med en Helgelandskonferanse
våren 2022 med tema «vekstpotensialet for Helgeland mot 2035».
Det skjer mye positivt på Helgeland som vil være med å påvirke og gi store muligheter for
utviklingen av Helgeland i årene fremover.
Kommunene og det offentlige er en viktig aktør og medspiller for å gjøre regionen vår
tilgjengelig og attraktiv for både økt bosetting, flere besøkende og ikke minst
næringsutvikling. Dette er noe som både politikere og administrasjon må legge til rette for.
Konferansen er derfor tenkt for både administrativ- og politisk nivå i kommunen, samt andre
aktører i privat og offentlig virksomheter som jobber med og er avgjørende for at vi skal
lykkes med å nå målet om å snu utviklingen på Helgeland fra befolkningsnedgang til vekst.
Som bakgrunnsmateriale for Helgelandskonferansen 2022, legger vi til grunn Menon
Economics publikasjon nr. 76/2021 Helgelandsregionen – En mulighetsstudie frem mot
2035.
Den viser til et enormt potensialt i Næringslivet på Helgeland. Dersom potensialet for
sjømat-, reiselivs- og kraftforedlende industri realiseres frem mot 2035 vil dette kunne føre
til en økning i antall sysselsatte på over 9000, og nær 40 milliarder i økt omsetning.
I det øvre anslaget en økning i sysselsetting på 9 000 i innen kraftforedlende industri, sjømat
og reiseliv vil føre til en samlet sysselsettingseffekt på 15 750 arbeidsplasser på Helgeland,
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inkludert ringvirkninger. Videre anslår Menon at sysselsettingsveksten kan føre til en samlet
befolkningsvekst på 23 630 innbyggere i det øvre anslaget.

*Rana inkl. Nesna og Hemnes.
I det konservative anslaget fra er økningen av sysselsettingen mer geografisk konsentrert
rundt Rana-regionen.
Menon anslår en sysselsettings økning på 2 090 i innen kraftforedlende industri, sjømat og
reiseliv. Dette vil, inkludert ringvirkninger, anslagsvis føre til en samlet sysselsettingseffekt
på 2 930 arbeidsplasser på Helgeland. Videre anslår de at sysselsettingsveksten kan føre til
en samlet befolkningsvekst på 3 800 Innbyggere

Menon Economics har også lagt frem en egen rapport 111/2021: Ringvirkninger og
samfunnseffekter av Freyrs etablering i Mo i Rana som også gir nyttig innspill for vekst på
Helgeland også utafor Mo i Rana.
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Utvikling 2021:
Helgeland sine nesten 80 000 innbyggere representerer 1 av 3 innbyggere i Nordland.
Helgeland har en nedgang i antall innbyggere som dessverre også fortsetter i 3. kv 21 med
minus 177 og 137 hittil i år slik at vi nå er 77.260 innbyggere på Helgeland. Det må tas grep
for å snu utviklingen.

Hva må til for å realisere potensialet?
Menon peker på: Samfunnsattraktivitet, flere offentlige arbeidsplasser, styrke
utdanningstilbudet, rimelig og gode boliger, store infrastrukturtiltak på vei, i luften og i
bakken avgjørende, attraktive tomter til næringsvirksomhet må prioroteres og reguleres.
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Når skal vi arrangere konferansen:
Aktuelle dator for konferansen om den skal holdes på Meyergården er:
Tor-fre. 28-29 april . alt. 1. ons-tor.20-21 april, alt. 2. tor-fre. 5-6 mai.
Fra lunsj til Lunsj med felles festmiddag. Kulturinnslag.

Antall:
50-100 forutsetter deltakelse fra hele Helgeland.
Målgruppe:
Viktig å få politisk deltakelse fra flere en ordfører fra kommunen. Nordlandsbanken,
Fylkespolitikere. Foruten rådmenn må også næringsarbeider fra kommunen inviteres, og
ikke minst næringslivet og andre som er viktig for å lykkes med å nå målet om 100 000
innbyggere på Helgeland.
Innledere:
Her må vi få noen sentrale aktører: statsråder, NHO, LO, Freyr, MIP, havbruk, reiseliv ++ og
egne fra Helgeland.
Hovedtema:
Kraftforedlende Industri
Reiseliv
Sjømat
Offentliges oppgave

Mo i Rana 18.11.21

Indre Helgeland Regionråd
Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder
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