
Helgelandskonferansen 2022 - Helgelandskonferansen 2022
05.05.2022 - 06.05.2022

Rapport generert: 19.05.2022 22:17
Fullførte evalueringer 61
Utsendte evalueringer 107
Svarprosent 57,01 %



1. Totalinntrykket ditt av Helgelandskonferansen 2022
Lite nyttig for meg     1  2  3  4  5  6   Veldig bra

Gjennomsnitt: 4,8
Hoppet over: 1
2. Er du politiker eller ansatt i en Helgelandskommune ?

Hoppet over: 1
3. Vil du delta om det blir Helgelandskonferanse i 2023'?

Hoppet over: 5



4. Hvor fornøyd var du med møterom og øvrige fasiliteter på Meyergården?
lite fornøyd     1  2  3  4  5  6   Veldig fornøyd

Gjennomsnitt: 5,07
Hoppet over: 1
5. Årets konferanse la opp til mange og korte presentasjoner, er dette en form som engasjerer mere en noen få lange?
Uenig     1  2  3  4  5  6   Enig

Gjennomsnitt: 5,17
Hoppet over: 1



6. Deltok du på festmiddagen?

Hoppet over: 2
7. Hvor fornøyd var du med festmiddagen?
Lite fornøyd     1  2  3  4  5  6   Veldig fornøyd

Gjennomsnitt: 5,20
Hoppet over: 6



8. Debatten med redaktørene, hvordan mener du den ble gjennomført?
Dårlig     1  2  3  4  5  6   Veldig bra

Gjennomsnitt: 3,10
Hoppet over: 3
9. Spørretimen med Stortingsrepresentantene hva er din opplevelse av den?
Dårlig     1  2  3  4  5  6   Veldig bra

Gjennomsnitt: 3,77
Hoppet over: 5



10. Var kulturinnslagene bra?
Lite bra     1  2  3  4  5  6   veldig bra

Gjennomsnitt: 5,36
Hoppet over: 3
11. Mener du at Helgelandskonferansen også kan brukes til møte der det diskuteres aktulle saker og evntuelt gir en uttalelse?

Hoppet over: 1
12. Bør det legges inn lengre og flere pauser underveis for samtaler ?

Hoppet over: 1



13. Kan det være aktuellt for din kommune/firma å ta med flere på neste Helgelandskonferanse?
Lite sannsynnlig     1  2  3  4  5  6   Veldig sannsynlig

Gjennomsnitt: 4,17
Hoppet over: 2
14. Mener du at vi også bør forsøke å få til Ordførermøter for hele helgeland f.eks 1 gang i året ?

Hoppet over: 3



15. Hvor fikk du info om konferansen?

Svar 1 e-post 35% (21)

Svar 2 Sosiale medier (eks. facebook) 3,33% (2)

Svar 3 Via Administrasjon/postmottak 10% (6)

Svar 4 Direkte fra Regionrådet 31,67% (19)

Svar 5 Via kollega 13,33% (8)

Svar 6 Annet 6,67% (4)

Hoppet over 1

16. Var satt av liten tid til dialog med deltakerne på årets konferanse, er dette noe det bør settes av mere tid til?
Var nok tid     1  2  3  4  5  6   Mere tid til salen/deltakerne

Gjennomsnitt: 3,73
Hoppet over: 1



17. Var møterom, lyd og presentasjoner av tilfredstillende kvalitet?
Dårlig     1  2  3  4  5  6   Veldig bra

Gjennomsnitt: 5,17
Hoppet over: 1
18. Har din kommune merket økt aktivitet og henvendelser fra etablerere siste år?

Svar 1 Ja 47,54% (29)

Svar 2 Nei 11,48% (7)

Svar 3 Ikke aktuellt for meg 40,98% (25)

Hoppet over 0



19. Mener du Helgelandskonferansen er med på å øke samarbeidet på helgeland?
LIten grad     1  2  3  4  5  6   Stor grad

Gjennomsnitt: 5,03
20. Alt i alt, mener du at årets konferanse har gitt deg nyttig påfyll for å gjøre en bedre jobb for vekst på helgeland?
I liten grad     1  2  3  4  5  6   I stor grad

Gjennomsnitt: 4,88
Hoppet over: 1
21. Har du innspill på temaer for neste Helgelandskonferanse?

Sande virket ikke forberedt og at hun hadde tatt lett på oppgaven med redaktørene
Godt jobbet Kjell Idar�
Mer fra kommunene - aktuelle problemstillinger, andre utbyggingsplaner enn de aller største Etterstrebe større politisk spredning på innlegg
fra kommuner Fortsett med å løfte positive prosjekter fra hele Helgeland, husk god geografisk spredning og ikke de samme hver gang
kunne vært mer også mot kommuner og problematikk rekruttering - hvordan kan vi rekruttere bedre framover
Opplevde dette som en næringskonferanse, og ja, næring skal finansiere off tjenester, men Helgeland har - i likhet med resten av landet -
store rekrutteringsutfordringer til off stillinger. Det vil være få søkere til batteri-utd dersom ikke barn og familier er blitt fulgt opp og det ikke
er lærere i grunnskolen. 2000-generasjonen, våre nye arbeidstakere har helt andre forventninger og krav til jobb og lønn og dette er



FELLES for oss alle kommuner. Og utfordringene er så store at den enkelte kommune klarer ikke jobben alene. Generelt var konferansen
mannsdominert med nærmere 70% menn som foredro. Ordstyrer var ikke alltid konsekvent slik at enkelte fikk for lang taletid. Innlederne
fra Rana gjentok hverandre - delt presentasjon? og dette er kjedelig å høre på, mens feks Vegas repr hadde positiv, engasjerende,
informativt og konkret presentasjon innenfor gitte taletid.
Ikke pr.no,mulig på senere hendvendelse
Viktig å fortsette å løfte saker fra hele Helgeland på konferansen. Prøve å få alle kommunene/regionene godt representert.
Samferdsel og logistikk Idrett og frivilligheten
Samferdsel Øst/vest samarbeid Boligbygging Hvordan få ungdommen til å bli/komme tilbake til Helgeland
Følge opp noen av temaene fra denne konferansen kan være nyttig.
Den politiker-bolken ble for lang i ett strekk. Burde etter min mening vært delt på deg 1 og 2. Redaktør-bolken fikk jeg ikke med meg.
Men den er i grunn av mindre interesse. Hadde vært mer interessant med et blikk fra verden rundt oss og deres syn på Helgeland enn den
type indremisjon som redaktørene driver med. Reiselivssatsingen bør løftes videre. De bygger bolyst, merkevare og identitet for oss. De er
også i stor grad reklamen ut. Industrien er i vekst. I løpet av neste årene skjer det mye. Derfor bør også det henge med som tema videre.
Kanskje med fokus på behovet for kraft; produksjon og nettmagasinet. Invitere inn Statnett / -kraft for å løfte temaet. I år var havbruk
med. Nedte år burde man se på landbruk. Det bygger kunnskap blant oss og er også viktig mtp at vi er Nord-Norges største
landbruksregion. Gjerne med fokus på rasjonaliseringen de gjør og hvordan de har fjernet viktige arbeidsplasser fra slakteri og meieri.
Hvordan vil dette se ut i framtiden? Blir vi en stor landbruksreguon uten slakteri og meieri? Utfordre næringen på ringvirkningene. Med så
mye spennende som skjer. Kanskje kunne boligbygging og bolyst vært tema? Nye innbyggere vil være kritisk for vekstpotensialet vårt.
Fikk et spørsmål om ikke samiske institusjoner var invitert, eller samiske spørsmål var på agendaen. Det lovet jeg å gi innspill på. Det er
relevant med hensyn til arealinngrep.

Ved debatt bør det åpnes for innspill til spørsmål i forkant der ett sekretariat velger ut spørsmål som skal stilles. Hvordan bli bedre og mere
synlig på de digitaleplattform.
Flere unge må bidra f.eks. noen som har begynt i ny jobb på Helgeland, tatt med seg familien og flytta hit - hva gjorde at de tok det valget?
Hvordan få flere? Og gjerne flere kvinner, var litt mannstungt/industritungt.
Samfunnsutvikling og attraktivitet
Nei.
Litt mindre fokus på AP
Redaktørmøte hadde potensialet, men debattleder klarte ikke å hente ut det potensiale for en god og spennende debatt. Programmet var
bra det. Var bare på dag 1. Tror vertskap, samarbeid, verdiskaping, regional markedsføring og dess like er gode tema hvert år. Litt mye
"skryt" fra etablerere
Det bør settes av tid til spørsmål fra salen etter hver presentasjon
Innspill fra andre kommuner enn Rana og Vefsn. Hva skjer i de 18 kommuner, hvilken strategi har kommunene, noen som ønsker
samarbeid om strategi
Bedre lys på foredragsholderne
Kommunen som næringsvennlig kommune. Hvordan jobbes det/hvordan er fokus Ha fokus på mere modne prosjekter der en allerede er
inne i risikofase. Kunne ha vært litt mere kunnskapsbaserte motinnlegg - er det dette vi ønsker å satse på.
Ja, jeg har noen innspill... Jeg deltok ikke på fredag, så svar som er svart med 1 betyr at jeg ikke deltok, men undersøkelsen gav ikke
mulighet for å svare "deltok ikke", og når jeg hadde svart på at jeg ikke deltok på middagen, fikk jeg likevel spørsmål om hva jeg syntes om
middagen. Det er viktig at profileringsmateriell og kommunikasjon i forbindelse med konferansen profesjonaliseres. Flere, om ikke alle
foredragsholderne, snakket om hvordan man skal få flere ansatte/innbyggere og gjøre seg attraktive. Det var en veldig fin film som ble satt
igang i starten av hver bolk ->VELDIG bra. Men øvrig profilering av Indre Helgeland Regionråd henger ikke på greip. Bakgrunnsbildet i
denne spørreundersøkelsen, navnelappene, invitasjonen, programmet og øvrig materiell kan gjøres mye mer attraktivt og visuelt vakkert.
Det bør man etterstrebe til neste års samling. Det at kommunene framstår som profesjonelle i sin profilering er et viktig signal som oppfattes
av nye innbyggere og allerede etablerte folk/virksomheter. Denne spørreundersøkelsen har så mange skrivefeil i spørsmålene... Det skaper
ikke et troverdig inntrykk. Jeg mener også at det bør være en klarere fordeling av innlegg fordelt på både kjønn og parti underveis i
programmet. Første halvdel var det kun menn, før vi endelig fikk ett innlegg fra varaordfører fra Vega. Jeg fikk ikke invitasjon på epost til
konferansen. Det kunne vært sendt ut til alle kommunene, for fordeling fra dem til alle folkevalgte i kommunen. Så fikk de velge om de
ønsket å delta eller ikke. Jeg hørte om konferansen første gang via noen andre som skulle delta. Tema for neste Helgelandskonferanse:
Ønsker å høre mer om boligbygging i regi av kommunene, og attraktivitetskraft for å tiltrekke seg nye arbeidsgivere. Kanskje husbanken
selv kan komme og fortelle om mulighetene? Et innlegg om de historiske linjene rundt det som har ført til legekrisen. Ønsker et innlegg fra
fylkeskommunal administrasjon, rundt hvordan de ønsker at samarbeidet med kommunene skal være, og hvilke prosjekt man har lyktes
med i samarbeid med kommunene. Ønsker et innlegg fra kommunalministeren vedr. Bygdevekstavtaler og Byregionavtaler og veien videre.
Ønsker innlegg fra unge politikere som forteller om sine erfaring som nyvalgte representanter Ønsker innlegg om kraftutbygginger som ligger
i løypa på Helgeland

Hoppet over: 38



22. Vil du anbefale Helgelandskonferansen for andre om den blir arrangert neste år?
Lite sannsynlig     1  2  3  4  5  6   Meget sannsynlig

Gjennomsnitt: 5,15
Hoppet over: 1
23. Hvor fornøyd var du med gjennomføringen av konferansen (info før og underveis, ledelse, kvalitet)?
Lite fornøyd     1  2  3  4  5  6   Veldig fornøyd

Gjennomsnitt: 5,05
24. Siste side


	Helgelandskonferansen 2022 - Helgelandskonferansen 2022
	05.05.2022 - 06.05.2022


