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Hei,
Viser til tidligere tilsendt invitasjon til å bli med som partner i nytt felles rekrutteringsprosjekt for
Helgeland - «Heile Helgeland».
Har dere fått sett nærmere på om partnerskap er aktuelt for dere?
Følgende har foreløpig signert treårig-partneravtale:
- Vefsn kommune
- Rana kommune
- Alstahaug kommune
- Sømna kommune
- Træna kommune
- Herøy kommune
- Brønnøysundregistrene
- Helgeland Sparebank
- Adecco avd. Helgeland
- Alcoa Mosjøen
- Helgeland Kraft
- Helgelandssykehuset
- Sintef Helgeland
- Celsa Armeringsstål AS
- Aker Solutions avd. Sandnessjøen
- Mo industripark AS
- Sniptind Holding AS
- Mosjøen videregående skole
- Kunnskapsparken Helgeland
- Rana Blad
I tillegg til at vi er i positiv dialog med flere kommuner og private aktører som vi håper kommer til å stille
seg bak prosjektet. Vi har en klar målsetning om å få alle kommunene på Helgeland med som partnere
og håper derfor dere blir med på laget.
Slå gjerne på tråden hvis dere ønsker mer informasjon. Hvis det er ønskelig stiller vi gjerne opp til
nærmere presentasjon av prosjektet.

Med vennlig hilsen
Caroline Moen Eide
Prosjektleder
Kunnskapsparken Helgeland
ca@kph.no <mailto:ca@kph.no> | 992 99 912
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Emne: Heile Helgeland - bli med på laget?
Hei Hattfjelldal kommune 
Har dere fått med dere at en ny rekrutteringssatsing for Heile Helgeland ble lansert forrige uke?
Vi ønsker herved å invitere dere med som partner i «Heile Helgeland» og har lagt ved prosjektbeskrivelse
som gir en nærmere beskrivelse av innhold, i tillegg til et utkast til partneravtale som vi håper dere vil
vurdere. Vi har en overordnet målsetning om å få alle kommunene på Helgeland med, og kan informere
om at Rana, Vefsn og Alstahaug har signert partneravtale. Vi er i tillegg i gang med rekruttering av
partnere i private og offentlige virksomheter og har blant annet fått Brønnøysundregistrene,
Helgelandssykehuset og Helgeland Sparebank med på laget.
BAKGRUNN
Over 10 år har «Vivilheim» vært et rekrutteringsprosjekt som bygget på «hent heim»-tankegangen og
derfor henvendte seg til gruppen med fraflyttere som forlater regionen for å utdanne seg. For å
imøtekomme fremtidens rekrutteringsutfordringer holder det imidlertid ikke at vi henvender oss til bare
denne målgruppen. Partnerne i «Vivilheim» besluttet på tampen av 2018 å legge ned foreningen og ga
Kunnskapsparken Helgeland (KPH) mandat til å revitalisere og videreutvikle en ny rekrutteringssatsing
for Helgeland. KPH har med bakgrunn i dette utarbeidet prosjektet «Heile Helgeland» i samarbeid med
Rana kommune, Vefsn kommune, Alcoa Mosjøen, Helgeland Sparebank, Mosjøen videregående skole,
Helgelandssykehuset, Brønnøysundregistrene, Rana Blad og Helgelendingen.
NY SATSING FOR HEILE HELGELAND
«Heile Helgeland» skal bidra til stolthet og trivsel for de som kommer fra - og de som kommer til
Helgeland. Prosjektet skal både fokusere på rekruttering av relevant arbeidskraft, men også bidra til at
de som kommer blir værende. Gjennom ulike tiltak skal prosjektet synliggjøre hvordan det er å bo, jobbe
og leve på Helgeland. «Heile Helgeland» skal bidra til å øke tilflyttingen til Helgeland, samtidig som
regionen skal bli bedre på velkomst og integrering for å sikre at tilflyttere blir boende.
Målsetningen er at dette skal være et felles rekrutteringsprosjekt på tvers av bransjer og

kommunegrenser. «Heile Helgeland» skal være en satsing for alle og for å lykkes er vi avhengige av stor
oppslutning fra engasjerte innbyggere, kommuner, offentlige og private virksomheter. Vi håper derfor at
dere stiller dere positive til partnerskap.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller dere ønsker mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Caroline Moen Eide
Prosjektleder
Kunnskapsparken Helgeland
ca@kph.no <mailto:ca@kph.no> | 992 99 912

