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1. Innledning 

 

Indre Helgeland Regionråd (IHR) er et samarbeidsorgan mellom fem kommuner 

Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna og Lurøy.  Regionrådet ble formelt etablert i 1993 

men har siden oppstart hatt endring i sammensetningen.  

Av de andre Helgelandskommunen er 12 tilsluttet Helgelandsrådet, mens Rødøy 

tilhørere Salten Regionråd. 

 

Regionrådet er organisert med arbeidsutvalg (AU) bestående av de fem ordførerne, 

et kommunedirektørutvalg, og Regionrådet som består av ordfører, 1 valgt 

kommunestyre rep. og kommunedirektør/rådmann fra de fem kommunene. 

 

Sekretariatet har en ansatt Kjell-Idar Juvik med kontorsted på Campus Mo i Rana.   

 

IHR kommunen hadde 35 352 innbyggere ved utgangen av året som er likt med året 

før, men med endringer innad i kommunene. IHR utgjør 45,8% av Helgelands 

befolkning. Helgeland ble 118 flere innbyggere i 2022 inkl. Rødøy, ser vi på IHR 

kommunene isolert var vi samme antall i 2002 som utgangen av 2021. Som fordeler 

seg følgende pr. kommune: 

 

  

 
 

06913: Befolkning og endringer, etter år, statistikkvariabel og region

K_1826 Hattfjelldal K_1828 Nesna K_1832 HemnesK_1833 Rana K_1834 Lurøy  SUM IHR

2021 Befolkning 1. januar 1267 1701 4428 26083 1876 35355

Levendefødte 15 15 47 261 12 350

Døde 15 15 43 247 15 335

Fødselsoverskudd 0 0 4 14 -3 15

Innflyttinger 60 105 191 835 126 1317

Utflyttinger 55 109 203 837 130 1334

Nettoinnflytting 5 -4 -12 -2 -4 -17

Folketilvekst 6 -3 -8 9 -7 -3

2022 Befolkning 1. januar 1273 1698 4420 26092 1869 35352

Levendefødte 10 13 35 231 13 302

Døde 16 22 62 279 25 404

Fødselsoverskudd -6 -9 -27 -48 -12 -102

Innflyttinger 62 265 248 853 110 1538

Utflyttinger 51 171 181 912 114 1429

Nettoinnflytting 11 94 67 -59 -4 109

Folketilvekst 5 85 39 -112 -17 0

2023 Befolkning 1. januar 1278 1783 4459 25980 1852 35352

Endring 22-23 5 85 39 -112 -17 0

Endring 21-23 11 82 31 -103 -24 -3



 3 

2. Organisering 

2.1 Regionrådets sammensetning 

Rådet er satt sammen av to politikere fra hver deltakerkommune, hvorav en skal 

være ordføreren, og rådmann/kommunedirektør i hver de fem deltakerkommunene. 

I 2022 hadde rådet følgende sammensetning: 

Kommune Ordfører Politiker Rådmann/Kommunedirektør 

Nesna Hanne 

Davidsen 

Jørn Ståle Pettersen   Lill Inger 

Rana  Geir Waage Johan Petter 

Røssvoll 

Robert Pettersen   

Hemnes Paul Asphaug Mette Varem Amund Eriksen 

Hattfjelldal Harald Lie Sølvi Andersen Stian Skjærvik 

Lurøy Håkon Lund Nina Bentzen Karl Anton Swensen * 

*Øyvind Toft var konstituert fra nov-des 2022, Karl Anton Swensen sluttet i Lurøy  

Kommune og ble kommunedirektør Nærøysund kommune fra 1.nov-22.  

 

Representantene i rådet sitter for perioden 2019 – 2023, mens 

vervet som leder alternerer mellom kommunene. Lederen velges 

for to år. For inneværende periode 2022-2023, har Hemnes 

kommune ledervervet og ordfører Paul Asphaug er leder.   

Rådet har i løpet av 2022 avholdt 5 møter og behandlet 53 saker 

inkludert orienteringssaker.   

 

Møte 1 - 2022 Rana   18. februar 2022 

Møte 2 - 2022 Nesna 22. april 2022 

Møte 3 - 2022 Lurøy/Lovund 2.-3.  juni 2022 

Møte 4 - 2022 Hattfjelldal 7. oktober 2022 

Møte 5 – 2022 Hemnes 2. desember 2022 

 
IHR møte Lovund juni 2022 
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2.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av samtlige fem ordførere fra deltakerkommunene. 

Arbeidsutvalget hadde følgende sammensetning i 2022: 

Leder  Geir Waage    ordfører i Rana kommune 

Nestleder Paul Asphaug               ordfører i Hemnes kommune 

Medlem Hanne Davidsen  ordfører i Nesna kommune 

Medlem Håkon Lund               ordfører i Lurøy kommune 

Medlem Harald Lie                ordfører i Hattfjelldal kommune 

Arbeidsutvalget hadde 6 møter i 2022 og behandlet 48 saker. Arbeidsutvalget er et 

saksforberedende organ for rådet, men kan også avgi uttalelser og behandle saker for 

rådet etter fullmakt. Arbeidsutvalget har også hatt 2 møter med Fylkesrådet i 2022. 

 

                       
Ordførerne i møte med Fylkesrådet 11.mars 2022     Rådmannsmøte Helgeland, Bodø 25.oktober-22 
 

2.3 Rådmanns-/ Kommunedirektørutvalg 

Rådmanns/-Kommunedirektørutvalget består av samtlige fem 

rådmenn/kommunedirektører fra deltakerkommunene. Rådmanns-

/Kommunedirektørutvalget hadde følgende sammensetning i 2021: 

Leder  Lill Torbjørg Stabell  Nesna kommune 

Nestleder Amund Eriksen             Hemnes kommune 

Medlem Robert Pettersen   Rana Kommune 

Medlem Karl Anton Swensen  Lurøy kommune 

Medlem Stian Skjærvik    Hattfjelldal kommune 

 

Det var 5 møter i 2022. Møtene i rådmannsgruppen har vært holdt i forbindelse med 

møtene i rådet. Rådmennene/kommunedirektørene har avviklet sine møter kvelden 

før rådsmøtene, og har orientert rådet om de sakene som har vært drøftet på møte. 

Møtene har også vert kombinert med møter i Fosterhjemprosjektet der også Grane og 

Vefsn har deltatt.  

Det har også vert holdt et felles rådmannsmøte for hele Helgeland ifb. med KS 

samling i Bodø 25. oktober-22. Det ble også holdt et felles innspills møte i 
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Sandnessjøen 14. juni-22 ifb. med arbeidet med å etablere   Helsefellesskap 

Helgeland. 

 

2.4 Sekretariatet 

Sekretariatet består av en sekretariatsleder i hundre prosent stilling.   Sekretariatets 

leder er Kjell-Idar Juvik som har hatt stillingen siden august 2021.  Kontorstedet for 

sekretariatet er Campus Helgeland i Rana kommune. Kjell-Idar Juvik har sitt 

ansettelsesforhold via Rana Kommune. 

 

3. Virksomheten i 2022 

3.1 Sekretariatet 

I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser, protokoller, 

oppfølging av saker og deltakelse på møter i rådet, arbeidsutvalget, 

kommunedirektørutvalget og administrative oppgaver som oppfølging av regnskap 

og budsjett, har sekretariatslederen deltatt i flere prosjekter på vegen av IHR.   

 

3.2 Saker i IHR 

Noen av sakene som var oppe til behandling i rådet i løpet av 2022 og jobbet med: 

• Fylkestingsaker  

• Helgelandskonferansen. 

• Regional Transportplan. 

• 110-Sentralen. 

• Helsefellesskap Helgeland, bidratt ansettelse samhandlingsleder og 

etablering. 

• Bustneslia. 

• Skogvern, her har vi også hatt møte med departementet/NFK. 

• Visitt Helgeland strategiplan.  

• Fot-ruter møter med SD og høringsinnspill regjering/fylket. 

• Båt og busstilbud Helgeland, møter med Fylkesrådet, innspill, rutekonferanse 

• Innspill om Viltgjerder Nordlandsbanen 

• Havbruk til havs, møter og høringer 

• Havvind til havs, uttalelser og jobbet for å få med Nord-Norge og Helgeland   

• Kraft- og nettsituasjon  

• Vannregion Ranfjorden.   

• Revisjon Røssåga 

• KVU Nord-Norge, KVU Nord-Norgebanen 

• Ruteplan for tog, Pendlertog Helgeland 

• KU sekretariatet, budsjett og organisering  

• Jernbaneforum Nord, deltatt møter 

• Friluftsrådet omdanning, pågår.  
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• Høring NOU 2022 Inntektssystemet for kommunene, 

• Innspill NTP + forslag Villmarks veien som turistveg,  

• Helgelandkraft 

• Besøkssenter skog Hattfjelldal 

• Høring Grunnrenteskatt havbruk 

• Høring nytt anbud FOT-ruter 

• Båtrute Myken 

 

IHR har også hatt delegasjoner til Fylkestinget og møte med Fylkesrådet. 

IHR deltar også på møtene i Jernbaneforum og har også deltatt på KVU Nord-Norge 

møter. 

IHR er også med i MidtSkandia og deltar i Interreg prosjektet FAIR (Elflyprosjektet) 

IHR deltar også i flere andre prosjekt. 

 

 

3.3 Helgelandskonferansen 2022 

Helgelandskonferansen ble etter initiativ fra IHR arrangert på Meyergården Hotell 5. 

og 6. mai 2022 etter flere års opphold. 

Teknisk arrangør var IHR med støtte fa Helgelandsrådet. 

17 av 18 Helgelandskommuner deltok, 107 var påmeldt til konferansen. Det var også 

god deltakelse både fra regjering, Storting og NFK. 

Konferansen fikk gode tilbakemeldinger og det var ønske om at dette igjen blir en 

årlig konferanse.   

Økonomisk ble det en kostnad på IHR på ca. 20 tusen kroner.  

 

Det jobbes nå med Helgelandskonferanse 2023, 11-12 mai i Mosjøen. Helgelandsrådet 

er hovedansvarlig. Det planlegges også eget Rådmannsmøte for hele helgeland i 

forkant av konferansen 10. mai. 
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3.4 Ordførermøte Helgeland 

IHR har også jobbet for å få felles møtepunkt for ordførerne på Helgeland. 30. 

september 2022 var det Ordførermøte på Lovund ifb. med Visitt Helgeland sitt 

jubileum. 

Tema på ordførermøte var Havbruk Helgeland, Havvind Helgeland, Nettsituasjon 

og Områdeplan Nordland, og økonomiske situasjon i Helgelandsykehuset. 
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3.5 Samarbeid med andre 

Samarbeidet innad i regionrådet fungere godt og det er bra oppmøte på møtene. 

Regionrådet samarbeider godt med Helgelandsrådet og har hatt flere felles møter og 

uttalelser i 2022. Vi deltar også i flere prosjekter sammen . 

Det er også dialog med øvrige regionråd både i Nordland og i Nord-Norge. Alle 

sekretariatene i Nordland hadde felles møte med NFK 23.- 24. august 2022 i Bodø. 

Vi var også medarrangør for et fells Nord-Norge møte/samferdselskonferanse i Oslo 

3.janaur 2023. Regionrådene i Nord-Norge har også hatt samarbeid ifb. med arbeidet 

med KVU Nord-Norge. 

 

 

 

3.6 Påvirkningsarbeid 

En viktig del av Regionrådet arbeid er å jobbe sammen for å få gjennomslag. Det har 

i 2022 vert stor aktivitet og mange eksterne møter med både med 

Fylkestingsgruppene, Fylkesråd, regjering, Storting og departement. Her har vi både 

hatt egne møter og deltatt sammen med andre aktører. 

 

 
Bilder fra noen av møtene 

 

3.7 Helsefellesskap Helgeland 

Helsefellesskap Helgeland er et samarbeidsorgan mellom Helgelandssykehuset og 

kommunene på Helgeland.  Det skal være 19 slike helsefelleskap i Norge og var et av 

hovedgrepene i nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Målet er å styrke 

samarbeidet mellom kommuner og sykehus. Helsedirektoratet gir årlige tilskudd til 
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felles kommunal sekretariatsfunksjon/Samhandlingsleder. Egenandelen deles på 

kommunen etter vedtatt nøkkel. 

 

Alle 17 kommune som tilhører sykehusområdet har vedtatt å være med i 

Helsefelleskap Helgeland. 

Regionrådene på Helgeland har bistått kommunene med å få etablert Helsefellesskap 

Helgeland i 2002 og med å utlyse og få ansatt en felles samhandlingsleder for 

helgelandskommunene. Konstituerende møte i Helsefellesskapet vil bli 4. mai 2023 

og 1. februar 2023 tiltrer Elin Monsen som kommunal samhandlingsleder med 

kontorsted Brønnøy Kommune. 

  

 

3.8 KVU Nord-Norge 

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med 

Konseptvalgutredning Nord-Norge (KVU). Utredningen skal konsentrere seg om de 

lange transportstrekningene, det vil si strekningene som har som funksjon å binde 

landsdelen sammen, og knytte denne til resten av landet og utlandet. I september 

2021 fikk de et tilleggsoppdrag om å utrede også Nord-Norgebanen Fauske -Narvik 

– Tromsø. 

  

Utredningen skal se alle transportformer i sammenheng.   

Veg, tog, fly og sjøtransport har, hver på sin måte, viktige funksjoner i landsdelen. 

Utredningen skal derfor omfatte alle transportformer, og arbeidet vil skje i nært 

samarbeid med Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket. 

 

Utredningen skal belyse hva som trengs for å utvikle en moderne og 

sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner 

og som kobler produksjon av varer og tjenester til markedene. Tidligere utredninger 

viser at de viktigste utfordringene i landsdelen er at det er dyrt å transportere gods, 

reisetidene er lange og det er begrenset kapasitet inn mot byområdene. I tillegg gjør 

værforhold, ras og skred og lange avstander at det er krevende å legge til rette for 

effektive transportforbindelser. 
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IHR har deltatt i prosessen fra start. Høsten 2023 skal rapporten ferdigstilles og være 

en del av NTP behandlingen. 

 

3.9 Bustneslia 

Regionrådet har jobbet mye med løsning for Bustneslia også i 2022.  Vi fikk 

gjennomslag for å få fylket til å vurder en ny løsning(OSPAS alternativet) uten tunnel 

i Fylkestinget juni 2022. Bustneslia er også kommet inn i Regional Transportplan RTP 

2022-2033 med 100 millioner i første periode 22-27 og 400 millioner i siste 6 års 

periode 28-33. 

 

IHR fikk presentert utredningene av OSPAS alternativet og NFK sine anbefalinger på   

sitt siste møte i regionrådet i 2022. De anbefaler fortsatt å jobbe for en tunnelløsning. I 

2023 vil regionrådet ta stilling til hvilke alternativer vi anbefaler fylket å jobbe videre 

med. Samtidig jobbes det med å få inn i neste NTP øremerkede tilskuddsmidler til 

innvesteringer på viktige næringsveier i fylkene som Bustneslia er.      

 

 
 

3.10 Revisjon Røssåga 

Hemnes og Hattfjelldal (Grane) er først ute i region med vilkårsrevisjon, IHR har 

bidratt med forberedelse til møte med OED før de tok endelig behandling av 

forslaget fra NVE for  

Røssågaanleggene. 
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3.11 Midt Skandia  

MidtSkandia er en ideell forening som har eksistert i over 30 år, og er et av Nordisk 

Ministerråds offisielle grense komitéer. Hovedoppdraget er å eliminere grensehinder 

og bidra til felles utviklingsprosjekt mellom Nordland og Västerbotten, spesielt 

Helgeland.  Rana Utvikling ivaretar sekretariatrollen på norsk side. 

Det er 10 enkeltkommune på Helgeland som er medlemmer herav alle kommunene i 

IHR. Nordland Fylkeskommune, RU, Ranaregionen Næringsforening IHR og 

Helgelandsrådet er også medlemmer og deltar på møter og arrangement.  

Et av prosjektene det har vert samarbeidet om i 2022 er FAIR, El-flyprosjektet. 

Kvarkenrådet er driver av dette interregprosjektet.   

3.12 Havnesamarbeid 

Sekretariatsleder har hatt prosjektlederrollen i Havnesamarbeidsprosjektet i 2022.  

Her har det vert jobbet mot Kystverket, Mo i Rana Havn. Rana Industriterminal AS, 

MIP AS og Rana Kommune. Kystverket prosjekt Innseiling Mo i Rana består av 

merking, mudring, deponi og nytt dypvannskai. I tillegg har det vert jobbet med 

utredning av et felles driftsselskap i Mo i Rana havn. Det forventes at partene vil ta 

beslutning tidlig i 2023. 

  
Freyr, Customer Qualification Plant                                                           Dypvannskai 
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4. Regionutvikling AS 

IHR er 100% eier av Regionutvikling AS.  Selskapets formål er å utvikle og selge 

tjenester relatert til utviklingsarbeid i egen region og kunne stille med utrednings og 

sekretariats tjenester for interkommunale samarbeid.  

Selskapet kan selge tjenester til andre og delta i interregionale prosjekter, samt 

prosjekter for omstilling etc. i privat og offentlig sektor og hva hermed står i 

forbindelse.  Selskapet kan ta på seg forvalteroppgaver i Regionalt Næringsfond og 

delta i andre selskaper med lignende virksomhet. 

Fondet er restmidler fra tidligere RDA-ordning. AU i IHR er fondsstyre for 

Regionutvikling AS.  

Selskapets aksjekapital er på kr 30 000,- fordelt på 30 aksjer a kr 1 000,-. Selskapets 

styre består av 3 medlemmer og har i 2022 bestått av:  

 

Styreleder, Stian Skjærvik, Hattfjelldal Kommune 

Styremedlem, Eli-Anne Hauknes, Lurøy Kommune 

Styremedlem, Robert Pettersen , ny, Rana Kommune 

Daglig leder i 2022: Kjell-Idar Juvik 

Regnskapsfører for 2022 har vert Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS.   

I 2022 har det vert liten aktivitet i prosjektene.   

Nye tilbud innen høyere utdanning på Helgeland 

Grenseregionalt samarbeide - Norden - Indre Helgeland Regionråd 

Politisk Sekretariat 

Resultatet for 2022 ble kr. -38 856.-.  

  

5. Regnskap og økonomi IHR  

 Regnskapsfører for 2022 har vert Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS.   

 Regnskapet viser at IHR i 2022 hadde et overskudd på kr. 30 140,- .  

Dette er bedre enn prognosen som ble presentert i nov 2022 der det var forventet et 

overforbruk på kroner 60 tusen for 2022. Økte inntekter fra salg av tjenester og ref. 

lønn er hovedårsaken til at vi får et positivt resultat i 2022. Balansen viser at vi har en 

positiv beholdning. Kommunene er fakturert ut ifra budsjett for 2022. Viser ellers til 

regnskap og noter. 

 

 

 

 

 

 

Mo i Rana 24. mars 2023 

 
Kjell-Idar Juvik 

Sekretariatsleder 


