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Tema/mål

Beskrivelse av
prosjekt/tiltak

Status

Prosjekteier
(PE)

Oppgave/
Prosjektansvar
(PA)

Prosjektleder
(PL)

IHR v/ sekr

AU

Arne
Langset

AU

IHR / RU /
(Helg)

AU og aktuelle
kommuner

Arne /
Reidar
Rysdal

AU
/kommunene

1) Transport og Samferdsel
a.) Gi faglig og solide innspill ved høringer m.m.
-

b.) Jobbe for å få fjernet flaskehalser i veinettet. -

Bygge kunnskapsbase / Aktiv
tilknytte oss
fagkompetanse fra RU
og eksterne
Prosjekt «Bustneslia»
Aktiv
RV17
Innspill fra kommunene

c.) Utvikling av Mo i Rana Havn som regionalt - Dypvannskai
knutepunkt -

A

Aktiv

Rana Kommune RU / IHR

Styring

Reidar Rysdal

Rana Kommune

Arne Langset

AU

ccccc

Fremmes gjennom
Aktiv
høringer m.m.
Deltakelse i
jernbaneutvalg
e.) Delta aktivt opp mot NFK og - Følge og gi innspill i alle
Aktiv
transportørenes ruteplanlegging relevante høringsprosesser.

d.) Arbeide for etablering av Helgelandspendelen på jernbanen mellom
Trofors og Mo i Rana

IHR /sekr.

Ddd

f.) Delta aktivt i arbeidet for å bygge en - Produsere informasjon om
«europeisk transportkorridor» langs E12 E12-korridoren og fremme
mellom Helgeland og Østersjøendenne transportveien i alle
relevante fora.

IHR
IHR / Midt
Skandia

IHR/sekr

Arne Langset

AU

IHR/sekr
Arne Langset
AU /
MidtSkandia/sekr / sekr MidtSkandia MidtSkandia
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2. Næringsutvikling – “Næringsvennlig
region”
a. Løpende kontakt og samarbeid med
utviklingsselskap, næringsforeninger

-

Gjensidig informasjon
Felles prosjekter

b. Byregionprogrammet

-

c. 1.-linje nettverket

-

Samhandnling senter
omland
Nettverk for
næringsutviklere i
kommunene.

Pågår
(avsl. 2018)
Aktiv

d. «Næringsvennlig region»

-

Innovasjon Norges
verktør for regional
næringsutvikling

Aktiv

e. Jobbe for infrastrukturtiltak som muliggjør - Gi innspill til relevante
et mer velfungerende bo- og
planprosesser.
arbeidsmarked.
f.

IHR

IHR-sekr

Arne Langset /
Ole Petter
Rundhaug

RU / IHR

RU

Ole Petter

Eget styre

IHR / RU

RU

Annfrid / Ole P

Eget styre

IHR v/Arne
IHR / RU og
Næringsforening Langset

sekr - IHR
IHR/ RU og
Næringsforening

Ingvild Flo

Regionrådet

Arne Langset

AU

-

-
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Tema/mål

Beskrivelse av
prosjekt/tiltak

Status

Prosjekteier
(PE)

3. Regionbygging, velferd og tilflytting
-

-

Samarbeide regionalt om å etablere
attraktive bo- og utbyggingsområder.

-

Utnytte regionens samlede kompetanse
i asyl- og flyktninge- og bosettingsspørsmål
Jobbe for å videreutvikle eksisterende og for etablering av nye studietilbud i
regionen.
Stimulere til økt forskningsvirksomhet
bl.a. ved å benytte forskerkompetanse i
regionale utviklingsprosjekter

Kartlegging og
prosjektsamarbeid
Samarbeid med
husbanken

Oppgave/
Prosjektansvar
(PA)

Prosjektleder
(PL)

Styring

Ikke
iverksatt

Ikke
iverksatt
aktiv
Delta i nettverk med
utdanningsaktører og
interessegrupper/fag
aktiv
Holde oversikt over
fagmiljøene i regionen
og be om tilbud på
utviklingsoppdrag

IHR / sekr

sekretariatsleder

Arne Langset

AU

IHR/sekr

sekretariatsleder

Arne Langset

AU

-

Markedsføre muligheter (jobb bolig
kultur osv) for de som vil etablere seg i
regionen.

-

aktiv
Delta i nettverk med
kommuner, bedrifter og
organisasjoner m.m.

IHR/sekr

sekretariatsleder

Arne Langset

AU

-

Arbeide for et felles regionrådsamarbeid som kan løfte fram hele Helgeland som
en attraktiv region.

Bygge samarbeid med aktiv
de to andre regionråd på
Helgeland

IHR/sekr /
ordførere

IHR leder/sekr

Arne Langset

AU
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Tema/temaansvarlige

Beskrivelse av
prosjekt/tiltak

Status

Prosjekteier
(PE)

4. Interregionalt samarbeid.

-

Samarbeide med «Kvarkenrådet» om å
bygge «E12-Regionen» som et begrep
og søke status som EGTC-område.

-

-

-

Informere om potensial påbegynt
for vekst med
interregionalt
samarbeid.
Informere om hva
«EGTC» (EGTS) er.
Og utarbeide
beslutningsgrunnlag
for kommunene

Kommunene / IHR-sekr /
MidtSkandia
MidtSkandia

Møtearena for
næringslivet.
Delta i felles prosjekter
mellom norske,
svenske og finske
partnere
Arrangere møteplasser påbegynt

IHR / RU /
MidtSkandia

Etablere kontaktnett og kompetanse
som kommuner og næringsliv kan
benytte for å utvikle samarbeid over
grensen.

-

-

Etablere et fellesorgan for de største
bysentrene i hvert lands region.

-

-

Etablere forskningssamarbeid og
utviklingsnettverk over grensene.

-

Bygge nettverk mot
aktuelle deltakere

-

Løfte fram «E12-regionen» i nasjonale
og regionale planer og i kontakten med
Nordisk Ministerråd.

-

Dokumentere nytten av aktiv
Interreg-samarbeid
Følge opp nasjonale
prosesser for
samarbeid med Norden
og EU

-

-

Oppgave/
Prosjektansvar
(PA)

Prosjektleder
(PL)

Arne Langset

IHR-sekr / RU

IHR-sekretariat IHR-sekr
Arne Langset
Rana / Umeå /
Vaasa
IHR /
forskningsinstitusjonene
IHR /
IHR-sekr /
MidtSkandia
MidtSkandia-sekr

Styring

AU

AU

Kommunene (Rana)
AU / Institusjonene.
AU / MidtSkandia
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