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FORORD
I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få
utarbeidet en rapport over verdiskapingen på Helgeland i dag og frem mot 2020. Denne
rapporten er todelt.
Del 1 omhandler verdiskapingen på Helgeland i dag, og er skrevet av Erlend Bullvåg, som er
førsteamanuensis ved Handelshøgskolen.
Del 2 omhandler verdiskaping på Helgeland frem mot 2020, og er skrevet av Bjørn Olsen,
som er professor ved Handelshøgskolen i Bodø, i samarbeid med Jon-Arild Johannessen, som
er professor ved høgskolen i Harstad. Forfatterne har hatt frie hender når det gjelder
rapportens utforming, innhold og konklusjoner.
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DEL 1.
HELGELAND I DAG

av:
Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø
Erlend.Bullvaag@hibo.no
Tel: 90649591
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Innledning
Helgeland har helt fra slutten av 50 tallet vært Nordlands industrielle motor. Helgeland er
prosessindustriens, kraftproduksjons, oppdretts og petroleumsregionen fremfor noen i Nord
Norge. Likevel, Helgeland er lite kjent ut over det gløtt av regionen Himmelblå serien har
gitt. Det meste av Norge vet derfor lite om hvor viktig Helgelands er som verdiskaper og det
store potensialet som ligger på Helgeland. Lite kjennskap til Helgeland, gjør at regionen
risikerer å falle utenfor når viktige prosesser for fremtidig utvikling går sin gang i
storsamfunnet. Både storsamfunnets investeringer i stamveinettet og en raskt voksende
petroleumsvirksomhet krever et Helgeland sterkere i førersetet enn i dag. Helgeland er i
likhet med andre regioner i verden, avhengig av at en tiltrekker seg talenter og investeringer.
Skal Helgeland i en verden med stadig tøffere konkurranse og globalisering makte å få frem
attraktiviteten av å arbeide og investere i regionen, kreves et utstrakt samarbeid og
samhandling. Hvor Helgeland skal i fremtiden, bestemmer Helgelendingen selv gjennom
bruk av egne krefter. Vårt bidrag er å gi et bilde av utgangspunktet for videre utvikling på
Helgeland og de kreftene Helgeland kan utnytte i fremtiden. To sentrale perspektiver blir
førende. EN regions attraktivitet henger nært sammen med arbeidsmarkedet og bedriftenes
utvikling. I vår statusbeskrivelse har vi derfor vektlagt status for bedriftene og hvordan
arbeidsmarkedet er på Helgeland.

Helgelands utgangspunkt
I et verdiskapningsperspektiv, er få, om noen andre regioner i Norge, velsignet med så
tilgjengelige naturressurser som Helgeland. Dette fortrinnet har både internasjonale,
nasjonale og lokale bedriftseiere skjønt å utnytte. Resultatet er at Helgeland har stor aktivtet
og vekstmuligheter i et bredt spekter av kunnskapsbedrifter, moderne havbruksbedrifter og
moderne industribedrifter. Mye er gjort riktig på Helgeland. Mangfoldet øker raskt og nye
næringer skaper nye muligheter både nasjonalt og på Helgeland. Bare siden årtusenskiftet er
regionen blitt svært mye mer mangfoldig målt i næringslivets bredde.
Satsing på vekst og utvikling er for Helgelandssamfunnet den eneste strategien som sikrer
velstandsvekst og gode levekår. Både kapitaleiere befolkningen og storsamfunnet må derfor
inviteres med på veien frem til 2020 og sammen forme veien videre. De aller fleste
Nordmenn stifter bekjentskap med produkter fra Helgeland i løpet av hvilken som helst dag.
Fra toppen av Colaboksen, via laksen på middagsbordet, elektrisiteten som varmer opp
huset, til armeringsstålet i bygg og broer. Store endringer i verdensøkonomien gjør det ikke
selvsagt at Helgeland i fremtiden skal leve av det samme som i dag. I det følgende
presenteres regionens bedrifts og arbeidsmarkedsmessige utgangspunkt for de spennende
årene vi får frem mot 2020.
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1. Næringslivets utvikling
Helgeland har 27 % av næringslivet i Nordland. Helgeland er vant til store endringer i
aktiviteten. Etter stadig svakere konjunkturer, var optimismen blant Helgelands bedrifter
høsten 2003 på et lavmål. Mange var uten jobb, mange flyttet fra regionen, I media ble det
snakket høyt om industriens snarlige død. Innen fiskeoppdrett måtte mange finne nye eiere
og mange jobber forsvant. Til tross for mørke utsikter høsten 2003, viser historien nok en
gang at Helgelendingene trives når utfordringene blir store, og enn må mobilisere for at
næringslivet skal overleve. Da konjunkturoppgangen kom våre 2004 var bedriftene på
Helgeland svært effektive og kunne vokse raskt i takt med markedene. Situasjonen er nå
igjen usikker. Hva er så Helgelands utgangspunkt for perioden fram til 2020?

Status i Helgelands Næringsliv.
Næringslivet med hovedkontor på Helgeland når i 2009 en omsetning på 29,5 milliarder. Da
er ikke finansinstitusjonene tatt med. Etter rekordåret 2008, med en omsetning på 33
milliarder, har svakere konjunkturer og prisfall på metallprodukter forplantet seg inn i
Helgelandsøkonomien. Veksten i perioden 2003 til 2008 var historisk god. I perioden vokste
omsetningen på Helgeland med hele 88 % sammenlignet med 46 % for Norge totalt.
Utviklingen illustrerer hvor eksporter regionen er for globale endringer i økonomien.
I 2009 faller omsetningen på Helgeland betydelig. Nedgangen er om lag 9,1 %. Hardest
rammet er eksportindustrien og BA med en nedgang på 18 % fra 2008 nivået og
tjenesteproduksjon rettet mot bedrifter med en nedgang på 13 %. Innenfor havbruk,
varehandel og privat tjenesteyting er det en moderat vekst i 2009 på om lag 2 %. Disse
sektorene har nytt godt av god privatøkonomi, lav rente og at arbeidsledigheten har økt
mindre en fryktet.
Næringslivet på Helgeland utgjør 27 % av næringslivet i Nordland målt i omsetning i bedrifter
med forretningsadresse på Helgeland. Helgeland er imidlertid store på industri. Hele 45 % av
industriomsetningen i Nordland og 65 % av eksporten fra Nordland genereres på Helgeland.
Helgelands andel av egenkapitalen investert i Nordland er 27 % og bedriftene bidrar med 26
% av overskuddet fra drift i Nordland. Prosessindustrien og havbruksnæringen i
Helgelandsregionen har med drahjelp fra sterke internasjonale konjunkturer opplevd sterk
vekst i næringslivets omsetning. I 2009 og 2010 har prosessindustrien store utfordringer med
lave priser i markedene og svak etterspørsel, mens lakseoppdretterne fortsatt opplever god
etterspørsel. I 2010 ventes det noe bedring for industrien, og god vekst i havbrukssektoren.
Den desidert største sektoren er Industrien, der også kraftproduksjon og bygg og anlegg er
inkludert. Denne sektoren utgjør 45 % av omsetningen på Helgeland. Nest størst er
varehandelen, it, transport, og reiselivet som utgjør 32 % av omsetningen på Helgeland.
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Helgeland har et betydelig reiseliv, både rettet mot næringslivet og mot turisme. Helgeland
er et glimrende eksempel på en region som tiltrekker seg store internasjonale og nasjonale
investeringer og der kapitaleierne på tross av at Norge er et høykostland, har valgt å holde
høy aktivitet i bedriftene gjennom finanskrisen.
Helgeland er delt i 3 regioner med hvert sitt regionråd. Bedriftenes status og
arbeidsmarkedet sammenlignes langs disse regionrådsgrensene. Den sterkeste motoren på
Helgeland er indre Helgeland med industrikommunen Rana som største økonomi. Regionen
står for 57,4 % av omsetningen, foran bedrifter innefor området til Helgeland regionråd med
28 % og bedriftene innenfor området til Sør Helgeland regionråd med 14,6 % av
omsetningen. At regionen har tre meningsbærere om fremtidig utvikling blir i de krevende
årene frem mot 2020 ekstra utfordrende og spørsmålet om et regionråd bør få stor prioritet.
Sterk vekst fra 2008 har økt bredden i Helgelands næringsliv og bidrar til at finanskrisens
negative effekter likevel dempes. I løpet av få år er det vokst frem en betydelig industriell
fabrikasjons, vedlikeholds og produksjons virksomhet i Rana. Oppdrettsindustrien med
sterke aktører på Lovund, Herøy, og i Brønnøy har vokst formidabelt. Det er vokst frem
betydelige nasjonale og internasjonale leverandører til oppdrettsnæringen. Det satses på
nye arter i oppdrett, og økende petroleumsaktivitet stimulerer nå både Sandnessjøen og
Brønnøysund sterkt. Helgeland har en jevnt voksende offentlig sektor, en havbruksnæring i
vekst og økende privat velstand som dempet konsekvensene av finanskrisen.
Vekstimpulsene mangler ikke. Den store spenningen er hvorvidt regionen både evner å
håndtere næringslivets utfordringer og omstillingsbehov, og klarer å utnytte nye muligheter.
Tilgangen på kompetanse og økt regional samhandling blir svært viktige faktorer skal en
makte utfrodringene. Figur 1 nedenfor viser fordelingen av omsetning på Helgeland mellom
hovedsektorene. Figur 2 nedenfor viser hvordan omsetningen er fordelt på de tre regionene
på Helgeland. I figur 3 nedenfor er utviklingen i omsetning målt i 1000 nok per sektor vist for
perioden 2000 til 2010.

6

Figur 1: Bransjenes fordeling av omsetning (%)

Figur 2: Regionenes andel av omsetningen på Helgeland
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Figur 3: Utviklingen i omsetning fordelt på hovednæringene på Helgeland.

Kurvene for industrien peker bratt nedover i 2009. Bedriftene på Helgeland rapporterer om
et svært kraftig fall i markedsprisene. Mange av bedriftene opplevde å ha dyre råvarer på
lager, og oppnådde svært lave priser i markedene. Konsekvensen var produksjon med tap.
De store prosessbedriftene ble først i perioden august til oktober 2009 igjen lønnsomme.
2009 har dermed betydd store underskudd, med direkte negative konsekvenser for både
bemanning, investeringer og utviklingsarbeid. Bedriftene har gått fra løpende modernisering
til en situasjon der kun absolutt nødvendige investeringer gjøres.
I en global verden med stadig økende krav til utvikling og fornyelse, vil dagens
konjunkturforhold og lønnsomhet i industrien være til stor skade, og true eksistensen til
bedriftene om situasjonen vedvarer. 2009 har vært et av de vanskeligste årene noen gang
for mange Helgelandsbedrifter. I 2010 er det utsikter til moderat økning i industriens
etterspørsel og priser. Verdensøkonomien har bedret seg noe, og produksjonskapasiteten
for mange vareslag er nå i langt bedre balanse i forhold til etterspørselen. I tillegg har
råvareprisene er falt forholdsmessig mye, og er nå på riktig nivå i forhold til
ferdigvareprisene.
Helgeland opplever i 2009 en tilnærmet unik hendelse i økonomien. Det har ikke skjedd
etter 1980 at sum av aktivitet målt i omsetning har falt i regionen. Selv ikke i forrige
lavkonjunktur i 2002 og 2003 var det nedgang i sum omsetning på Helgeland. Fallende
omsetning og marginer er svært negativt og bedriftene må bruke krefter på tilpassninger til
mindre aktivitet og overlevelse. Dermed blir det mindre krefter til nyutvikling for vekst og
økt velstand.
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Konjunktursvikten i 2009 er en sterk påminnelse om hvor sårbar Helgelandsøkonomien er
for konjunktursvingninger. Helgeland blir ekstra sårbart når det nasjonalt og internasjonalt
skapes mange flere arbeidsplasser innenfor tjenesteyting mot næringsmarkedet enn på
helgeland, der produksjonsarbeidsplasser har vært sysselsettingsdriverne. Når vi nå ser et
tilbakeslag, blir det svært synlig at vekstkraften fra disse næringene i liten grad har kommet
Helgeland til gode. Det er i hovedsak de større bysamfunnene i Nordland, og i sentrale strøk
som har fått denne type jobbskaping. På Helgeland er det Rana som relativt sett har lykkes
best med bedriftsrettet tjenesteyting. Figur 4 nedenfor viser utviklingen i omsetning målt i
forhold til år 2000 og det er beregnet indeks verdier.

Figur 4 . Indeks for vekst i Helgelands næringsliv, År 2000 =100

Sterkest vekst i perioden har Indre Helgeland med økning frem til toppen i 2008 med en
indeks verdi på 230, altså 2,3 ganger nivået i 2000. I 2009 og 2010 ventes det nedgang i
omsetningen på indre Helgeland på om lag 3 %. Det skal bemerkes at bedriftene er uvanlig
usikre på hvordan 2010 blir. Skjer det forbedringer i verdensøkonomien ut over det som er
ventet, vil det påvirke Industrien positivt, og veksten i omsetning vil komme tilbake.
Konsekvensen for Helgelandsbedriftene er at det omsettes for om lag 3 milliarder mindre i
2009 enn i 2008. Det sier noen om hvor alvorlig finanskrisen har berørt Helgeland. Selv ikke i
de svært svake årene 2002 og 2003 sank total omsetning.
Sør Helgeland har vokst frisk frem til 2007. Veksten når 195 poeng mot 100 i 2000, nesten en
dobling fra 2000. Omsetningen faller i 2008 med 3 %, dels forklart med strukturendringer i
havbrukssektoren, men også fallende aktivitet i BA sektoren, og ventes å falle ytterligere
med 2 % i 2009 for så igjen øke i 2010 med 2,5 %. På Sør Helgeland demper
havbrukssektoren, en sterk offentlig sektor og fortsatt vekst i varehandel, reiseliv, it og
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kommunikasjon en sterkere nedgang. Reiselivet på ytre Helgeland opplever en svært positiv
Himmelblå effekt og det satses sterkt på videreutvikling av tilbudene.
Bedriftene i området til Helgeland regionråd har en vekst på 80 % til 2008 sammenlignet
med år 2000. Veksten er drevet av en sterk fremgang i havbrukssektoren, og en sterk
industri i Vefsn. Som følge av sterkt fall i metallprisene faller total omsetning i regionen med
hele 8 % i 2009. Det ventes en noe forbedring for industrien i 2010, og at noe av det tapte
tas tilbake med en vekst på 4 % i 2010. Regionen har en viktig rolle som varehandels og
kulturprodusent for mange innbyggere i kommunen rundt Mosjøen og Sandnessjøen. Det
reflekteres i at på tross av tøffe tider i industrien, vokser handel og vandelsnæringen i
regionen med 3 % i 2009. Veksten handel og vandel ventes å fortsette i 2010 med 3 %.
Sammenlignet med Norge er utviklingen i Helgelandsøkonomien sterkere enn veksten
nasjonalt. Helgeland når indeksverdien 166 og Norge 148 i 2009. Regionen er
handelssentrum for mange beboere i kommunen rundt Mosjøen og Sandnessjøen, noe som
gir ekstra god utvikling i varehandelen.

Attraktivt å eie bedrifter på Helgeland.
God lønnsomhet er svært viktig for kapitaleierne.
På Helgeland forsterker en
kapitalkrevende industri og havbruksnæring fokuset på lønnsomhet og avkastning til eierne.
Figur 5 nedenfor viser driftsmarginen, målt som forholdet mellom bedriftenes resultat av
driften i forhold til sum driftsinntekter i bedriften. Bedriftene på Helgeland når et
driftsresultat på 2,7 milliarder i 2008. Dette tilsvarer en driftsmargin på 8,1 %. Indre
Helgeland bidrar med hele 57 % driftsresultatet på Helgeland. Over regionen er likevel
Helgeland regionråd det området som har best lønnsomhet. Driftsmarginen er her 10,2 %,
mens marginen på indre Helgeland er 8,2 % og på Sør Helgeland er marginen 4,5 %. I 2009
er det ventet at marginene for regionen totalt vil bli negative. Årsaken er industriens store
underskudd første halvår av 2009. Figur 5 nedenfor viser driftsmarginen etter hovedbransje
på Helgeland.
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Figur 5 Driftsmargin (%) etter hovedbransje Helgeland

Helgelands desidert mest lønnsomme sektor er industrien med 10,6 %. Industrien legger
dermed igjen mer en 1,5 milliarder i driftsresultat. Helgeland har som figur 6 viser høyere
driftsmargin en Norge hele perioden fra 2000 til 2008. Industrien spiller en viktig rolle for
driftsmarginen. I 2009 ventes det negativ margin på Indre og i Helgeland Regionråds område,
mens marginen ventes å bli på samme nivå på Sør Helgeland.

Figur 6. Utviklingen i driftsmargin etter sektor 2000- 2008
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Helgeland har fortsatt et solid fundament for videre utvikling
Bedriftenes egenkapital sier oss noe om hvor robuste bedriftene er. I alt har bedriftene på
Helgeland en egenkapital på 12 milliarder, og en totalkapital på 34 milliarder.
Egenkapitalandelen eller soliditeten er 35,4 % sammenlignet med landsgjennomsnittet på
38,6 %. Figur 7 nedenfor viser utviklingen i egenkapitalandelen per sektor, Helgeland totalt,
og gjennomsnittet for Norge.

Figur 7: Egenkapitalandelen på Helgeland

I likhet med Nordland totalt, har også Helgeland noe lavere egenkapital enn
landsgjennomsnittet. Avstanden reduseres som følge av god lønnsomhet i industri, havbruk
og tjenesteyting. Tilstedeværelsen av kraftselskaper og større industribedrifter gir høyere
egenkapital. Av sektorene er det industri og forretningsmessig tjenesteyting som har bidrar
til å dra opp andelen på Helgeland. Svake konjunkturer i 2009 og 2010 ventes å belaste
egenkapitalen i bedriftene. For mange bedrifter vil egenkapitalsituasjonen kunne begrense
tilgangen til lånekapital og muligheten til investeringer.
Næringslivet på Helgeland har et bedre utgangspunkt for veien til 2020 enn tidligere på tross
av uroligheter og utfordringer. Den store utfordringen ligger i økt fokus på
kompetansedrevet tjenesteproduksjon som gjør våre produkter mer avanserte, og tar i ruk
ny teknologi. Spesielt satsning på Grønne energiprodukter og grønnere industriprodukter vil
være svært spennende drivkrefter for Helgeland frem mot 2020. Mulighetene ligger der, det
blir næringslivets store utfordring å forfølge dem.
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2. Arbeidsmarkedet på Helgeland
Arbeidsmarkedet reflekterer næringslivets utvikling og status godt. Arbeidsmarkedet i en
region bestemmer i svært stor grad regionens befolkningsutvikling og velstandsutvikling.
Arbeidsmarkedet er igjen et speilbilde av hva slags næringsliv regionen har og hvor dyktige
bedriftene er i konkurransen med andre bedrifter. Parallelt med privat sektor, er offentlig
tjenesteproduksjon en meget viktig jobbskaper på Helgeland. Når en skal vurdere status og
utfordringer i arbeidsmarkedet på Helgeland, er det naturlig å se etter de samme
egenskaper som i regioner med vekst i sysselsetting og befolkning. Slike regioner
kjennetegnes av god og økende bredde i næringslivet, høy grad av internasjonalisering og er
ofte i forkant når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Slike regioner tiltrekker seg bedrifter,
og det skapes større valgmuligheten og konkurranse i arbeidsmarkedet. Et annet kjennetegn
er at regionen målt i lønnsnivå ligger på eller over landsgjennomsnittet. Spesielt for de mest
ettertraktede kompetansegruppene er dette viktig. Utviklingen i arbeidsstokken preges i
attraktive regioner av at innslaget av høy kompetanse og kapitalintensiv virksomhet er stort,
og at bedriftene ikke bare konkurrerer i lokalmarkedet om arbeidskraft, men tiltrekker seg
arbeidskraft fra andre regioner og land. Eksempler på slike regioner er Stavangerregionen,
Trondheimsregionen, Grenlandsregionen, og Bergensregionen.
Innbyggernes arbeidshverdag er den viktigste årsaken til at folk har lyst til å bo på Helgeland.
Selvsagt påvirkes bolyst også av samfunnets kvaliteter, kulturtilbud, idrett og nærhet til
attraktiv natur. Ofte trekkes flott natur frem som en viktig begrunnelse for at det er verdt å
flytte til Helgeland. Myten om at folk flytter et sted fordi naturen er så pen, gjelder heller
ikke på Helgeland. Den avgjørende faktoren er et attraktivt arbeidsmarked. Evnen til å skape
fremtidsrettede jobber er derfor svært viktig for Helgelands videre utvikling.
Omstilling, teknologiske nyvinninger, og sterkt fokus på kompetansesamfunnet, vil endre
arbeidsmarkedet på Helgeland radikalt frem mot 2020. Endringer i arbeidsmarkedet kan
oppleves tøft for de som opplever at jobben eller bedriften forsvinner, og kan utfordre
lokalsamfunn sterkt. Spesielt sterkt blir de negative konsekvensene når endringene blir
større enn kapasiteten vi har for å håndtere disse. Det er derfor langt å foretrekke at
arbeidsmarkedet fornyes i et jevnt tempo, drevet av bedriftenes løpende fornyelse og
innovasjonsevne. Regioner med stor andel av internasjonalt næringsliv antas å ha en fordel
fordi bedriftene får impulser utenfra, og tvinges til raskt og kontinuerlig utvikling. Baksiden
er at eksponeringen er større for brå svingninger, og at behovet for omfattende
omstillingsprosesser kan oppstå hyppigere. Helgeland må derfor frem mot 2020 håndtere
både løpende omstilling og trusseldrevne omstillinger.
Ser vi tilbake i historien, har Helgeland vist best evne til utviking når omstillingsbehovet har
vært akutt. Risikoen er at fokuset på den løpende tilpassningen av arbeidsmarkedet går ned.
I det lange løp er mulighetsdrevet jobbskaping langt lettere håndterbart og attraktivt for en
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region sammenlignet med skippertakslignende omstillinger. Utfordringen for Helgeland frem
mot 2020 blir mindre skippertak, og mer kontinuerlig utvikling av arbeidsmarkedet.
Den kanskje største utfordringen blir likevel å få til langt flere kompetansearbeidsplasser i
regionen. Hvis ikke vil regionen raskt svekkes i forhold til regioner som lykkes med å lage
jobber til denne gruppen av arbeidstakere. Selvsagt gjør forskjeller i næringsstruktur på tvers
av regioner det vanskelig å vurdere hvor svak eller sterkt Helgelands arbeidsmarked har
utviklet seg. I forhold til andre industriregioner i Norge og i Europa, der sysselsettingen har
falt sterkt siste 10 år, er Helgeland i en særstilling, ved at tilfanget av arbeidsplasser i
industrien er stabilt. Likevel, tallenes tale er klar, utviklingen vil bli annerledes frem til 2020.
Frem mot 2020 må Helgelands arbeidsmarked fornyes. Dagens hastighet er sannsynligvis for
langsomt og basert på skippertak. Kt evne til å dra nytte av kompetanse i næringslivet blir
svært viktig i perioden frem til 2020.

Hvordan er så status i arbeidsmarkedet på Helgeland?
Helgeland har nå 36012 sysselsatte. Regionen er etter en vekstperiode, inne i en periode der
det er netto nedgang i sysselsettingen i regionen. I perioden 2003 til slutten av 2008 skapte
gunstige konjunkturer og god internasjonal konkurranseevne jobber til 2032 nye sysselsatte
på Helgeland. Sysselsettingen vokste til 36256 sysselsatte, en vekst på 5,6 % i denne
perioden. I Norge var veksten enda sterkere, med hele 11 % økning i sysselsettingen i samme
periode. Forskjellen forklares dels med forskjeller i næringsstruktur, og sterk vekst i
tjenestesektorene i storbyene. Høsten 2008 slo finanskrisen inn i Helgelandsøkonomien for
fullt. Signalene kom allerede høsten 2007 med lavere aktivitet i bygging av boliger og
forretningsbygg, og slo for fullt inn i hele næringslivet fra oktober 2008. Figur 9 nedenfor
viser utviklingen i sysselsettingen på Helgeland. Sum Helgeland er vist på høyre akse.

Figur 9. Utvikling i sysselsatte Helgeland og hovedbransje antall.
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Den største sektoren på Helgeland målt i antall sysselsatte er offentlig tjenesteproduksjon og
en privat rette tjenesteyting. Sektoren sysselsetter om lag 42 % av de sysselsatte i regionen. I
privat sektor preges nå Helgelands arbeidsmarked sterkt av finanskrisen. I løpet av 2009 er
det et netto jobbtap på 603 jobber, eller nesten 30 % av de netto nye jobbene tilkommet fra
2003, er forsvunnet. Sammenlignet med Norge, der 20000 jobber har forsvunnet i 2009, er
jobbtapet nasjonalt 8 % av de nye jobbene. Finanskrisen har derfor så langt gitt betydelig
sterkere negative utslag i arbeidsmarkedet på Helgeland enn i resten av landet så langt.
Jobbtapet skjer i kjernevirksomheten på Helgeland. I prosessindustrien, vedlikeholds og
verkstedproduksjon, transport, tjenesteyting for næringslivet, og i bygg og anleggssektoren.
Figur 10 nedenfor viser endringer i sysselsettingen i forhold til status i år 2000 på Helgeland.
Endringen er fremstilt som en indeks der verdien i 2000 = 100.

Figur 10. Indeks utvikling i sysselsetting fra år 2000. År 2000 = 100.

I likhet med de fleste andre regioner er offentlig sektor sammen med tjenesteproduksjon for
bedrifter de sektorene som har størst netto bidrag av nye jobber. Verdier over 100 betyr
netto vekst i sysselsettingen i en sektor og verdier under 100 indikerer netto jobbtap.
Helgeland har etter 2004 hatt en langt svakere sysselsettingsutvikling enn
landsgjennomsnittet. Det skyldes ikke nødvendig vis at Helgelands arbeidsmarked har en
svakere utvikling enn andre regioner av samme type i Norge. Utviklingen påvirkes også av
næringsstruktur og hvordan vi produserer varer og tjenester, tilgangen på arbeidskraft og
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internasjonale konjunkturer. Helgelands arbeidsmarked skiller seg ut på flere måter fra
Norge forøvrig. Hvis du bor på Helgeland er det mer en dobbelt så sannsynlig at du jobber i
primærnæringene og fiskeri/havbruk enn landsgjennomsnittet, Det er også flere som jobber
i industrien enn i landet for øvrig, og det er bare halvparten så sannsynlig at du jobber
innenfor tjenesteyting mot bedrifter eller i finanssektoren som i landsgjennomsnittet. Det er
marginalt høyere sannsynlighet for at du jobber med offentlig tjenesteproduksjon enn i
landet for øvrig. Forskjellen er langt mindre enn tidligere. For Nordland betyr det at
arbeidsmarkedet påvirkes sterkere av endringer i behovet for arbeidskraft i havbruk og i
eksportindustrien enn landsgjennomsnittet. Figur 11 nedenfor viser relativ utvikling i
sysselsettingen på Helgeland. Figur 12 sammenligner fordelingen av sysselsatte på
hovedsektorene i hver region.

Figur 11. Indeks endring sysselsetting i regionene på Helgeland. År 2000= 100
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Figur 12. Sysselsettingsstrukturen på tvers av regionene på Helgeland

Vekst i jobbskaping gir økt etterspørsel etter arbeidskraft. Nye muligheter som utnyttes av
gründere og tas opp av eksisterende bedrifter på Helgeland skaper nye jobber som erstatter
de som det ikke lenger er grunnlag for. Denne mekanismen stimuleres av tilgangen på nye
muligheter, og bremses av at eksisterende bedrifter blir mer produktive, møter økt
konkurranse og får mindre behov for nye arbeidstakere. Utviklingen for alle regioner av
Helgeland indikerer at jobbskapingen etter 2004 har vært svakere enn i landet for øvrig. På
tross av sterke konjunkturer, har effektiviseringen fortsatt. Et godt eksempel er
prosessindustrien i Rana, som har økt produksjonen, men trenger relativt sett færre ansatte.
Årsaken er at dyr norsk arbeidskraft må kompenseres med effektivitet. Resultatet er at
prosessindustrien på Helgeland er verdens mest effektive. Mot 2020 vil denne industrien
utvilsomt få drahjelp av det faktum at kraftkilden er fornybar og renseteknologien er fremst i
verden. Dette bidrar til at industrien på Helgeland er i ferd med å bli blant verdens grønneste
prosessindustri. Flere vil også ha laks fra Helgeland. Utsiktene er dermed gode. Vi skal nå se
på hvordan er så situasjonen i de viktigste sektorene på Helgeland?

Sysselsetting i primærnæringene
Helgeland har sammenlignet med landsgjennomsnittet stor aktivitet innen landbruket,
fiskeri og en voksende havbruksnæring. Tilstrekkelig tilgang til jordbruksarealer, og den mest
egnede kysten for havbruk i Norge, skaper stor aktivitet. Primærnæringene, fisk og havbruk
utgjør hele 7,6 % av sysselsettingen på Helgeland. Det betyr at 2700 personer har sitt virke i
denne sektoren på Helgeland. Sysselsettingsutviklingen i denne sektoren er langt sterkere på
Helgeland enn andre steder i Landet. Høy aktivitet i havbrukssektoren på kysten av
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Helgeland bidrar til at regionen har en stor og voksende havbrukssektor. Hvis Helgeland
hadde hatt lik struktur som i Norge totalt, ville det vært 1600 færre sysselsatte i
primærnæringene på Helgeland. Sektoren har dermed mer en dobbelt så stor
sysselsettingseffekt på Helgeland som landsgjennomsnittet, og er en av våre store suksesser,
og har betydelig potensial. Sektoren kjennetegnes av en voksende havbruksnæring og
økende fiskekvoter, mens det er en svak fallende aktivitet i landbruket. Interessant nok er
fallende sysselsetting i stor grad et godt tegn for sektoren. Økende globalisering og
industrialisering krever effektive løsninger. Fra år 2000 har antall sysselsatte i sektoren gått
ned med 335 personer til 2734 sysselsatte. Sannsynligvis er denne utviklingen helt
nødvendig også i årene fremover skal sektoren tiltrekke seg investeringer og ta ut mer av sitt
potensial.
Selv om sysselsettingen faller i primærnæringene totalt sett, øker sysselsettingen svakt på
Indre Helgeland. Flere sambruk, og økt aktivitet som følge av lokaliseringen av Norturas
anlegg på Bjerka er viktige drivkrefter. På kysten ser vi en stadig mer effektiv
havbruksnæring, med økt behov for kompetanse, og redusert behov for arbeidstakere. Dette
påvirker spesielt områdene (Sør Helgeland, og i Herøy/Lovund).
Økende produksjon og fallende sysselsetting indikerer at sektoren effektiviseres. Flere
sambruk innenfor landbruket, og sterk produktivitetsvekst i havbrukssektoren, er helt
nødvendig skal bedriftene i denne næringen forbli robuste og overleve på Helgeland.
Primærnæringssektoren er avhengig av store arealer både til lands og til vanns. Sektorens
behov for store kapitalinvesteringer og krav om bedriftsøkonomisk lønnsomhet kolliderer
dermed ofte med forventningen om jobbskaping og lokale ringvirkninger. Selv om den totale
sysselsettingen i havbruk ikke vokser, satses det sterkt på kompetanse. Etter hvert som
bedriftene rekrutterer flere med høy kompetanse, økes kravene til samfunnets kvaliteter.
Når befolkningens forventninger til samfunnet øker, havner kommuner og storsamfunnet i
en klemme mellom bedrifter med behov for god tjenesteproduksjon, store krav til effektiv
samferdsel, beboere med stadig økende forventninger til offentlige tjenester og en offentlig
finansiering som faller i takt med folketallet. Mange og små kommuner forsterker disse
utfordringene. Figur 13 nedenfor viser utviklingen i sysselsatte innenfor primærnæringene
på Helgeland i % av antallet som var sysselsatte i år 2000.
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Figur 13. Indeks Sysselsatte i primærnæringer Helgeland og Norge (År 2000=100)

Ser vi fremover til 2020 ventes havbruksnæringen å vokse betydelig også i sysselsetting på
Helgeland. Helgeland vil i takt med økende havtemperatur nyte godt av at tyngdepunktet for
Havbruksproduksjonen flytter seg Nordover. Dette får ringvirkninger både i
produksjonsleddet og hos leverandørene og logistikkbedriftene. I takt med at mer laks
slaktes på Helgeland, og at det blir mer videreforedling av laksen lokalt, ventes økt
sysselsetting i sektoren frem mot 2020. På lengre sikt vil Helgeland mangle arbeidskraft til
havbrukssektoren. Det er to årsaker til dette. For det første øker behovet for høyt
kompetent arbeidskraft som følge av akselererende bruk av teknologi og krav om mer
effektiv produksjon. For det andre skal en stor gruppe arbeidstakere i denne sektoren
pensjoneres frem til år 2020. Utfordringene blir derfor store.

De som bygger Helgeland - Sysselsetting innen Bygg, anlegg og industri
Helgeland har Nord Norges største eksportindustri. Bare verksted og verftsindustrien på
Vestlandet, aluminiums og smelteverkene på Sør og Vestlandet, er større enn industrien på
Helgeland. Fra 1990 er det vokst frem en mangfoldig prosessindustri, et bredt verksteds og
vedlikeholdsmiljø, betydelige leverandørindustri innen trevareproduksjon til bygg og
anleggssektoren, en meget stor lakseslakteri- og fiskeindustri, og flere store bygg og
anleggsvirksomheter. De største bedriftene er i stor grad eiet av utenlandsk kapital, mens
forholdet er motsatt blant de mellomstore og små bedriftene i sektoren. Samhandlingen
med de store bedriftene gir tilgang til krevende og langsiktige kunder for mange lokale
bedrifter. Stadig flere lokale bedrifter har gjennom oppdragene for de internasjonale
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bedriftene skaffet seg kompetanse og leveringsevne som har brakt dem ut av regionen og
skapt betydelig vekst.
Et annet særpreg som skiller Helgelands industrien fra store deler av industrien i Norge er
evnen til å håndtere påvirkningen fra finanskrisen. Industrien har i finanskrisen vist meget
stor tilpassningsevne. Til tross for at sektoren er den på Helgeland som har permittert og
sagt opp flest medarbeidere som følge av finanskrisen, har bedriftene langt lavere
produksjonsnedgang enn fryktet. Det er også flere eksempler på at de internasjonale
bedriftene har prioritert sine bedrifter på Helgeland, mens produksjonen er redusert eller
stanset ved andre anlegg i konsernet. Bedriftene er tvunget til å tilpasse seg svært dårlige
markedsforhold med sviktende etterspørsel. Bedriftene på Helgeland har vist en i
verdensklasse god evne til å drive svært kostnadseffektiv prosessindustri. En direkte
konsekvens er at kapitaleierne så langt har prioritert drift ved Helglandsbedriftene når de
har måttet ta ut kapasitet.
Sysselsettingen i bygg og anleggssektoren opplever en hverdag med lavere etterspørsel etter
boliger, fritidsboliger og forretningsbygg. Etterspørselen fra offentlige byggherrer er takket
være de offentlige tiltakspakkene god og økende. Bedriftene har også opplevd en bedre enn
ventet etterspørsel fra privatpersoner som rehabiliterer sine boliger. Til sammen har dermed
sektoren unngått de fryktede tap av arbeidsplasser så langt. For 2010 uttrykker bedriftene
stor usikkerhet omkring hvordan utviklingen blir fordi det ventes mindre offentlig
byggeaktivitet.
De neste 10 årene er på mange måter avgjørende for videre utvikling og fornyelse av
Helgelands industri. Bedriftenes behov for rammebetingelser er koblet til nasjonale og
internasjonal politikk, mens omstillinger og infrastrukturbehov må håndteres lokalt. Ser vi
frem til 2020 blir det en av Helgelands store utfordringer å påvirke nasjonale
rammebetingelser for prosessindustrien, og på samme tid sørge for god infrastruktur lokalt.
På bedriftsnivå blir den store utfordringen løpende omstilling av industrien i takt med
internasjonale konjunkturer og krav for å være konkurransedyktige. Figur 14 nedenfor viser
utviklingen i sysselsettingen innen industri og bygg og anlegg på Helgeland sammenlignet
med Norge.
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Figur 14. Indeks Sysselsatte i industri og bygg og anlegg Helgeland og Norge (År 2000=100)

Industrisektoren utgjør 22,3 % av sysselsettingen på Helgeland. Det betyr at 8000 personer
har sitt virke i denne sektoren på Helgeland. Industrisysselsettingen vokste frem til 2007
med 1000 personer, den sterkest vekstperioden siste 30 år. Fra høsten av 2008 slo
finanskrisen sterkt inn i industrien. Tiltakende permitteringer utover 2008, gjorde at
sysselsettingen falt gjennom siste del av 2008, og frem til 3. kvartal 2009. I 2009 har fallende
aktivitet innen bygg og anlegg medført redusert sysselsetting i BA sektoren. I alt er
sysselsettingen i industri og BA redusert med 490 personer fra finanskrisen slo inn høsten
2008 til utgangen av 2009. Det betyr at 48 % eller nesten halvparten av de nye jobbene i
industrisektoren er forsvunnet fra toppåret 2007.
Dårligere konjunkturer inn i 2010 til tross, perioden fra 2003 frem til finanskrisen slo inn i
2008 har vært svært gunstig for Helglands industri og BA sektor. Sterk vekst, og nye
produkter har gitt langt sterkere ben å stå på enn regionens Industri og BA næring hadde
tidlig i årtiet. Helgeland har fornyet industrien, nye jobber er kommet til innen lakseslakting,
vedlikeholdstjenester, avanserte fabrikasjonstjenester, leveranser til skipsbygging og
petroleumsnæringen. Vekstperioden fra 2003 til 2008 var historisk sterk. På få år vokste
sysselsettingen med 14 % i en sektor som normalt gradvis skulle fått færre ansatte. Når
finanskrisen slo inn, var helgelandsindustrien bedre forberedt enn de fleste bedrifter i Norge.
Av erfaring visste bedriftene at medisinen var rask tilpassning av sysselsettingen til svakere
markeder, og reduksjon av kostnader. Sammenlignet med industrien andre steder i Norge
var reaksjonstiden meget rask på Helgeland. For mange bedrifter er dette en fordel i 2010,
der vi vil se at industrien i andre regioner har store tilpassningsproblemer, mens Industrien
på Helgeland kan se fremover og tilpasse seg nye muligheter fordi bedriften er bedre tilpasse
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markedene. En konsekvens av den raske tilpassningen industrien har gjort er at den nå er
bedre rustet enn industrien ellers i Norge som i mange tilfeller nå er i ferd med å skulle
nedbemanne etter hvert som ordrereserver er brukt opp. Industrien på Helgeland har nok
en gang vist at den er blant de beste i Norge på omstilling.
Ser vi fremover mot 2020, har industrisektoren på Helgeland et stort potensial for videre
vekst og utvikling både i eksisterende bedrifter og i ny industri. Selv om mulighetene er
mange, kan det ikke knyttes forventninger om at den netto sysselsettingen i industrien skal
øke vesentlig frem mot 2020. Bare hvis Helgeland tiltrekker seg økt aktivitet som følge av for
eksempel satsning på Grønn industri, kan en påregne økt sysselsetting i industrien. I takt
med økende fokus på globalt krav om en grønnere industri, gir dette kapitaliserbare fortrinn
for Helgelandsindustrien. En raskt økende petroleumsaktivitet utenfor Helgelandskysten vil
øke etterspørselen etter verksteds og vedlikeholdstjenester, men også sterk konkurranse fra
en global oljeservicenæring. For at Helgeland skal fortsette å være den største industriregion
i Nord Norge, er regionen avhengig av at det finnes lokal og internasjonal interesse for å
satse. Skal arbeidsmarkedet tilføres nye jobber og økt bredde på Helegland, må
entreprenørskapet og globale interessenter utfoldes i større grad. Det bør være en svært
viktig diskusjon på Helgeland, om hvordan en kan imøtekomme nye industrielle muligheter
bedre og invitere bedrifter og Gründere også utenfor regionen til å øke sin aktivitet i
regionen.
Sysselsettingen i handel og reiseliv på Helgeland.
Varehandel, reiseliv og kommunikasjon sysselsetter hele 8000 personer på Helgeland. Det
betyr at de vi liker å kalle handel og vandel er Helgelands største sysselsetter i privat sektor,
og har passert industrisektoren i 2009. Hele 22 % av de sysselsatte har sitt virke i handel,
reiseliv, kultur og kommunikasjon. Regionens aktivitet innenfor handel og reiseliv utløser
også en stor kulturbasert næringsaktivitet, både i form av teater, musikk, festivaler,
opplevelser, og fritidsaktiviteter. Alt av stor betydning for at det er trivelig å bo på Helgeland.
God infrastruktur sammen med en attraktiv handel og vandelssektor er kjerneegenskaper i
regioner som oppleves som attraktive å bo i. Forventingen til de positive effektene veipakke
Helgeland ventes å få for intern samferdsel på Helgeland illustreres i den betydelige
satsingen på varehandel som skjer i både i Rana og Sandnessjøen. Helgeland følger her den
nasjonale trenden der økende andel av handel skjer i regionens hovedsteder.
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Figur 15. Indeks Sysselsatte i handel, reiseliv, og kommunikasjon på Helgeland og Norge (År 2000=100)

Aktiviteten i butikkene, kultursektoren og reiselivet er nært koblet til sysselsettingen,
befolkningsutviklingen, veksten i velstandsnivået på Helgeland og hvor god tilgjengeligheten
befolkningen har til større kjøpesentra og omfanget av kulturtilbudet i regionen.
Sammenlignet med landsgjennomsnittet burde Helgeland hatt 9000 sysselsatte i denne
sektoren, altså 1000 flere enn i dag. Det er flere forklaringer på dette. En viktig årsak er at
befolkningen har vokst i Norge, men er nær uendret på Helgeland i samme periode. En
annen forklaring er knyttet til inntekstnivået som igjen slår ut i kjøpekraften. Sammenlignet
med landsgjennomsnittet er befolkningens inntekt på Helgeland 88 % av
landsgjennomsnittet. Lavere inntektsnivå kan påvirke varehandel og kulturaktivitet negativt,
men oppveies i noen grad av lavere levekostnader enn landsgjennomsnittet. En tredje årsak
er tilgjengeligheten av større varehus i regionen. Det har i lengre tid vært stans i bygging av
varehus i eller nært sentra, noe som har gjort at det er knapphet på attraktive lokaler for
varehandelen på Helgeland.
I figur 15 indikeres det også jobbskapingen i denne sektoren er lavere på Helgeland enn det
den har vært nasjonalt de siste 10 årene. Handel og vandel på Helgeland har ikke hatt
samme positive vekst i sysselsettingen som det vi har sett nasjonalt. Fra år 2000 har antall
sysselsatte i Handel og Vandel på Helgeland økt med 2,4 %. Fra 2004 til 2008 økte
sysselsettingen med 500. Etter at finanskrisen slo inn er sysselsetting i denne sektoren kun
falt med 50 personer, eller 10 % av de nye jobbene som er kommet til siden 2004.
Varehandel, hotell restaurant, og kommunikasjon er en sektor som er meget viktig for
Helgelandssamfunnet. Den har en sterkt stabiliserende effekt på lokal økonomi og
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jobbmarkedet fordi etterspørselen er sterkt knyttet til antall innbyggere, mens industri, og
næringslivsrettet tjenester er langt mer konjunkturfølsomme.
Utvikling av et godt varehandelstilbud går hånd i hånd med kulturtilbud, reiseliv, og bolyst.
Det er derfor frem mot 2020 viktig å gi denne sektoren vekstmuligheter og stimulere tilbud
som trekke veksler på økt velstand på Helgeland og nye samferdselsløsninger. Potensialet
frem mot 2020 bør være om lag 800 flere sysselsatte i denne sektoren i takt med at økt
andel av varehandelen, reiselivet og kommunikasjon skjer på og rundt hovedstedene i
regionen.

De som gjør Helgeland effektive. Sysselsetting i tjenesteyting mot bedrifter og private på
Helgeland
En av de største forskjellene mellom Helgeland og Norge ligger i andelen av sysselsatte
regionen har i tjenesteproduksjon rettet mot private. Forskjellen er stor. Mens hele 14,3 %
av de sysselsatte i Norge arbeider med produksjon av tjenester innen alt fra bank, finans,
eiendom, konsulent, teknikk, og til driftstjenester og data, er andelen på Helgeland kun 6,3
%. Det er altså 2800 færre i denne sektoren enn det landsgjennomsnittet skulle tilsi. Det
argumenteres for at næringsstruktur, få hovedkontorer, og mange større bedrifter i seg er
årsaken til at færre er sysselsatte i denne sektoren.
Verdiskapningen på Helgeland indikerer betydelig høyere konsum av tjenester enn det som
er sysselsatt i regionen. Det betyr at tjenester for store verdier kjøpes og produseres andre
steder i verden enn på Helgeland. Tar en utgangspunkt i at Helgelands for å produsere den
store verdiskapning som skjer i industrien, er avhengig av det samme tilfanget av tjenester
som andre steder i landet, skulle sysselsettingen i denne sektoren vært på minst på 80 % av
nasjonalt nivå gitt næringsstrukturen på Helgeland. Sektoren sysselsetter dermed minst
2200 færre enn det aktiviteten skulle tilsi. Siden næringslivsrettet tjenesteproduksjon har
svært mange høykompetansejobber, og krever høy formalkompetanse, betyr mangel på
slike jobber store utfordringer ved å tiltrekke seg talenter og unge mennesker med høy
utdanning til Heleglandsregionen. Globalt sett er ikke Helgelands posisjon uvanlig. Stadig
større andel av tjenesteproduksjonen skjer i større byer eller hovedstadsregioner rundt
verden. På samme tid vokser tjenesteproduksjonen langsommere i den type regioner
Helgeland tilhører. Helgeland har imidlertid mange forutsetninger som burde tilsi høyere
sysselsetting i tjenesteproduksjon. Tilstedeværelsen av store internasjonale kresne kunder i
form av de store industrikonsernene, burde gi springbrett for avansert tjenesteproduksjon
med globalt markedspotensial. Figur 16 nedenfor viser utviklingen i sysselsettingen innenfor
tjenesteyting sammenlignet med Norge i perioden fra 2000 til 2010.
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Figur 16. Indeks Sysselsatte i tjenesteproduksjon for bedrifter Helgeland og Norge (År 2000=100)

Frem til 2005 var det relativt sett lik utvikling i sysselsettingen i tjenesteproduksjon på
Helgeland og I Norge. Mens denne sektoren fra 2003 har vært den sterkest voksende i Norge
og Internasjonalt, uteble jobbskaping i denne sektoren fra 2005 og fremover på Helgeland.
Mens det nasjonalt er en 30 % vekst i sysselsettingen i denne sektoren, er det frem til
utgangen av 2009 en vekst på 5,7 % på Helgeland. Helgeland har dermed ikke fått nyte godt
av den meget viktige jobbskapingen i denne sektoren. Tjenestesektoren på Helgeland virker
også stabiliserende på effekten av finanskrisen. Jobbtapet i sektoren er moderat med bare
70 tapte jobber, og da i hovedsak innen eiendomsmegling, forsikring, og bankvirksomhet.
Det kan argumenteres for at dette ikke er en ulempe for Helgelandsbedriftene at tjeneste
må ”importeres” til regionen. Så lenge bedriftenes evner å finne de beste tjenestene og
stimulere utviklingen av tjenester som gir Helgeland konkurranseevne andre steder i verden,
er nok en slik konklusjon mulig. I realiteten er lange forsyningslinjer på viktige tjenester en
stor ulempe. I en verden som utvikles raskere og raskere, med globale endringer nærmest
over natten, vil tjenestesektoren være svært viktig skal Helgeland makte å henge med.
I Helgelands verkstedindustri er det stadig flere lokale bedrifter har gjennom oppdragene for
de internasjonale bedriftene skaffet seg kompetanse og leveringsevne som har brakt dem ut
av regionen og skapt betydelig vekst. Som figur 17 nedenfor viser er det forskjeller i
utviklingen innenfor tjenesteproduksjon på Helgeland. Det er en langt sterkere utvikling i
tjenestesektoren i Indre Helgeland enn i de øvrige sektorene. Figur 17 nedenfor viser
utviklingen i tjenestesysselsettingen fordelt på regionene på Helgeland.
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Figur 17. Indeks utvikling i sysselsetting per region på Helgeland (år 2000=100)

Ser vi fremover til 2020 ventes tjenestesektoren å være en avgjørende drivkraft for vekst i
arbeidsmarkedet på Helgeland. En stadig sterkere globalisert verden med økt konkurranse
betyr at kunnskapsmiljøene må styrkes rundt både industri og havbruk. Mange flere
tjenester som kan gjøre Helgelandsbedriftene mer konkurransedyktige kjøpes i dag utenfor
regionen Mange flere kunne vært produsert i regionen. Noen suksesshistorier er verdt å
nevne. Landets snart største trafikkselskap er TTS AS lokalisert til Brønnøysund. Bedriften
høster stor og velfortjent anerkjennelse for effektiv og lønnsom drift i en svært krevende
sektor. Regionens egen Sparebank, Helgeland Sparebank, har klart å utvikle seg fra en
lokalsamfunnsbank til et regional ledende finanskonsern, og er i ferd med å bli en av
Regionens aller eldste bedrifter.

De som gir oss omsorg og driver samfunnet – sysselsetting innenfor offentlig og privat
tjenesteyting
Helgelands største sektor målt i sysselsatte er privat tjenesteproduksjon. Sektoren
domineres sterkt av offentlig sektor, men inkluderer også private helsetjenester og privat
omsorg. På Helgeland har hele 15200 arbeidstakere sin inntekt fra denne sektoren. Det
tilsvarer 42,3 % av de sysselsatte. Til sammenligning er andelen offentlig sysselsatte
nasjonalt på 38 %. Helgeland har dermed om lag 1500 flere sysselsatte i offentlig
tjenesteproduksjon enn landsgjennomsnittet. Relativt sett har tjenesteproduksjon for
befolkningen vært den viktigste vekstfaktoren for sysselsettingen på Helgeland. Sektoren
virker også sterkt stabiliserende på Både arbeidsmarkedet og på lokaløkonomien på
26

helgeland gjennom sin dominerende posisjon. Sektoren har som den enste i
arbeidsmarkedet på Helgeland, hatt en underliggende voksende sysselsetting gjennom hele
10 året. Figur 18 nedenfor viser utviklingen i sysselsatte i offentlig tjenesteproduksjon på
Helgeland

Figur 18: Indeks sysselsetting innenfor offentlig tjenesteyting på Helgeland og Norge (2000=100).

Sektoren har bidradd med 1400 nye jobber siden år 2000. Veksten i sysselsetting er på 11 %
og sektoren vokser om lag likt over hele Helgeland. Sysselsettingen i offentlig sektor følger
behovet for skole og omsorg i befolkningen nært. Lovpålagte oppgaver og offentlig
administrasjon stimulerer også sysselsettingen. Befolkningssammensetningen har dermed
stor betydning for etterspørselen etter både skole og omsorg/helse. Ser vi fremover mot
2020 utløser eldre bølgen betydelig behov for omsorgstjenester, mens fallende antall unge i
noen grad reduserer behovet for skole. Summen blir likevel en sterkere vekst i årene som
kommer. Helgelandsregionen er imidlertid ikke opphav til myten om at offentlig sektor
vokser sterkere i Nord. Gjennom hele årtiet har veksten i privat rettet tjenesteproduksjon
vært sterkere nasjonalt. Sysselsettingen er nasjonalt vokst med 17 % i Norge, en 35 %
sterkere vekst enn på Helgeland. Produksjon av skole og omsorg har klart definerte
kompetansekrav til de som skal inneha disse jobbene. Sektoren bidrar dermed sterkt til å
øke kompetansen i arbeidstokken. Kompetansestillinger i offentlig sektor er ofte det som
skal til for at tilflytere der begge forsørgere har høyere utdanning skal finne meningsfylte
jobber på Helgeland. Siden jobbskapingen for høyt kompetent arbeidskraft som vanligvis
skjer i tjenesteyting mot bedrifter i stor grad har uteblitt på Helgeland, blir offentlig sektor
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enda viktigere frem mot 2020 for å utløse tilflytting til Helgeland. Den største
enkeltarbeidsgiveren i lokalsamfunnene på Helgeland er i de fleste tilfeller kommunen, eller
et større helseforetak. Skal Helgeland tiltrekke seg befolkning og unge mennesker frem mot
2020 og oppfattes som et attraktivt sted å bo, har offentlig sektor en svært viktig rolle som
jobbskaper. En langt større bevissthet om denne rollen kreves, og beviste strategivalg må til
skal denne sektoren kunne bidra til vekst i privat sektor, og ikke bare konkurrere om hardt
tiltrengt arbeidskraft.

Jobbskaping på Helgeland
I figur 19 nedenfor er netto jobbskaping i femårsperiodene 2003 til 2008 og 2004 til 2009
vist. Figuren illustrerer konsekvensene for jobbskapingen av endringene i arbeidsmarkedet i
2009.
Figur 19: Netto Jobbskaping Helgeland perioden 2003 til 2008 og 20044 til 2009.

Netto jobbskaping for Helgeland var hvis vi måler i intervallet 2003 til 2008, 1561 nye
stillinger. Flyttes målepunktet til perioden 2004 til 2009 er jobbskapingen falt til 830
stillinger. Jobbskapingen har dermed vært negativ i 2009 med tap av jobber.
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Bedriftenes bruk av kompetent arbeidskraft på Helgeland
Både omfanget av bruk og typen kompetanse bedriftene i en region anvender, reflekter
næringsstryktur, konkurranseflate og tilgangen. I figur 20 nedenfor er summen av sysselsatte
med høyere utdanningen (Bachelor eller mer) på henholdsvis Helgeland og Norge totalt
fordelt på fagområdene de har sine stillinger innenfor.

Figur 20: Høyt kompetente arbeidstakere etter fagområde i % av bestanden

Helgeland skiller seg noe overraskende ut på to omroder. For det første er det langt flere
lærerutdannede blant de høyt utdannede sysselsatt i regionen enn i landet forøvrig. For det
andre har Helgeland klart færre arbeidstakere innenfor ingeniør, økonomi og samfunnsfag
sammenlignet med Norge. Figur 21 nedenfor viser utviklingen i innslaget av arbeidskraft
med høyre utdanning blant de sysselsatte.
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Figur 21 : Andel sysselsatte med høyere utdanning på Helgeland, i Nordland og Norge

I figur 21 ser vi at Helgeland ikke tar innpå i innslaget av kompetent arbeidskraft i
økonomien. På sikt betyr det en konkurranseulempe for næringslivet i regionen.
Eldrebølgen og aldersammensetning utfordrer også tilgangen på arbeidskraft i store deler av
Norge. Figur 22. nedenfor viser den relative endringen i aldersammensetning siden år 2000 i
alderssammensetningen for de sysselsatte i Nordland.

Figur 22. Sysselsatte etter alder endring 2000 til 2010 Helgeland
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Figur 22 illustrerer regionens store utfordring. Det er svært dårlig balanse mellom
befolkningsutviklingen i aldergruppene under og over 40 år. Prosessen der vi forgubbes blir
enda sterkere på Helgeland enn det vi ser i resten av landet.

EN SAMMENFATNING
Næringslivet er inne i periode med resesjon der omsetning faller. Fallet er for eksport og
tjenesteproduksjon for næringslivet sterkere enn nasjonalt gjennomsnitt.
Omsetningen når 29,5 milliarder i 2009, 3,5 milliarder mindre en 2008. En så sterk nedgang
gir et hardt tilbakeslag for bedriftene.
Vekstdriverne er industrien og havbrukssektoren. I 2010 er havbruk den eneste
eksportsektoren det ventes vekst i omsetningen i. Det ventes stabil vekst på 3 % i handel og
vandel, og i tjenesteyting for private.
Det er frem til 2008 klart mer lønnsomt å eie bedrifter på Helgeland enn
landsgjennomsnittet. Driftsmarginen på Helgeland er 8,1 % sammenlignet med 6,4 for
fastlands Norge. I 2009 gav underskudd for di viktige industri og tjeneste bedriftene i
regionen. I 2010 ventes det en meget lav til 0 resultat.
Lav lønnsomhet utfordrer kraften næringslivet kan legge i utvikling av Helgeland frem mot
2020. Skal gode prosjekter og bedrifter få utvikle seg, må det være tilstrekkelig attraktivt å
investere i regionen og tilgang til kapital. Strengere krav til egenkapital og lavere overskudd
gjør bedriften avhengig av alternative kapitalkilder. For Helgeland er det en svært
interessant tanke å opprette egne investeringsfond for å utløse fremtidsrettede
investeringer og nye bedrifter. Etablering av kapitalfond kommer vi tilbake til senere i
rapporten.
Helgeland er i ferd med å bli Nord Norges viktigste petroleumsregion. Aktiviteten er i rask
vekst, og flere felt er i prosess frem mot start av feltutvinningen.
Helgeland har en glimrende mulighet til å oppnå en sterk markedsposisjon for
tjenesteleveranser til petroleumsvirksomhet.
Bedriftenes svake konjunkturer betyr at jobbskapingen i privat sektor reduseres. Aktiviteten i
offentlig sektor vil også i 2010 dempe effektene av finanskrisen i Nordland. Figur 8 nedenfor
fremgår Helgelands andel av Nordlandsøkonomien. Helgelands andel av
Nordlandsøkonomien har en gjennomgående negativ trend. Det betyr at på tross av at
næringslivet har vist god vekst på Helgeland, har økonomien i Nordland for øvrig vokst
raskere. Helgelands store utfordring frem mot 2020 blir å øke tjenesteproduksjonen i
regionen betydelig.
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Attraktive regioner kjennetegnes av godt fungerende og attraktive bedrifter. Vi har sett at
Helgeland har forbedringsmuligheter på økt aktivitet innen tjenesteyting og har betydelig
muligheter både innenfor havbruk og petroleumsvirksomhet. I løpet av kort tid er den
underliggende gode jobbskapingen i privat sektor på Helgeland stanset opp og i mange
bransjer reduseres nå sysselsettingen som følge av lavere aktivitet. Reduksjoner i
sysselsetting medfører alltid fare for at kompetanse forsvinner fra bedriftene. Like alvorlig er
det at bedriftene ikke har rom for å rekruttere nye medarbeidere. Tilførselen av unge med
høy utdanning til Helgeland er lav, og svært stor andel av våre unge må ut av regionen for å
finne arbeid i dag.
Den sterkeste drivkraften for jobbskaping i Norge og i mange land er tjenesteproduksjon mot
bedriftsmarkedet. Denne drivkraften har i begrenset grad gjort seg gjeldende på Helgeland.
Det er i hovedsak i Rana at det e vokst frem større miljøer innenfor industrielt vedlikehold.
Følgen er at jobbskapingen i denne sektoren er bare 50 % hva den er i Norge totalt. Dagens
talenter søker i stor grad til mulighetene i tjenestesektoren. For Helgeland blir det derfor
svært viktig å utnytte mulighetene i tjenestesektoren fremover mot 2020.
Til tross for at regionen har mange utfordringer på veien frem til år 2020 er mye gjort svært
riktig på Helgeland. Finanskrisens tidlige faser er håndtert meget godt. Det går mot løsning
av de største samferdselsutfordringene, og regionen får stadig større fokus fra
petroleumsnæringen. Ser vi frem mot 2020 blir den viktigste jobben å finne veien videre og
seile med kreftene og ikke mot. I neste del av rapporten dras det noen fremtidstanker om
veien videre for Helgeland.
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Innledning
Det er i dag igangsatt en rekke prosesser og prosjekter på Helgeland som, med varierende
grad av sikkerhet vil være på plass i 2020:
 Toven tunellen er ferdig
 Veipakke Helgeland er på plass
 Storflyplassen er bygd
 Helgeland er vert for 5 store olje/gass felt
 Helgeland har verdens grønneste prosessindustri
 Småkraftutbyggingen mot 2020 blir stadig grønnere
 Vindmølleparkene er kommet for å bli
 Det er mer hipt å bo på Helgeland
 Det har vært en rekke kommunesammenslåinger
 Hurtigruten frakter 1 mill passasjerer i 2020
I 2020 vil Toventunellen og Veipakke Helgeland være på plass. For andre hendelser er det
større grad av usikkerhet. Om Helgeland er vert for 5 store olje/gass felt, og om det er mer
hipt å bo på Helgeland, bestemmes i noe grad av de trender vi står overfor, men mest av
hvordan man på Helgeland forholder seg til disse trendene. Vi har imidlertid liten mulighet til
å endre trendene. Det blir som Don Quijote som sloss mot vindmøllene. Spørsmålet er
derfor: Hvordan kan man på Helgeland jobbe med trendene for skape et ønsket 2020?
Vi vil i det videre fokusere på en del trender som med stor sannsynlighet vil påvirke
Helgeland frem mot 2020. Først vil vi diskutere hva trender er. Deretter ser vi nærmere på
spesifikke trender som antas å ha størst påvirkning på Helgelands evne til verdiskaping frem
mot 2020. Men først, litt om froskesløvhet og regional kollektiv blindhet

Froskesløvhet og regional kollektiv blindhet
Hvis man legger en frosk i kaldt vann i en gryte på ovnen og setter varmen på slik at vannet
sakte varmes opp, så vil frosken bokstavelig talt kose seg til døde. Den vil ikke reagere før
det er for seint, fordi endringene kommer så sakte at de ikke oppleves som farlige. For
individer, private og offentlige virksomheter, kommuner og regioner er det ikke annerledes.
Hvis de ikke har varslingssystem som registrerer og reagerer på slike endringer, vil de ikke
”se” eller reagere før kostnadene ved endringene er meget store. Det kan dermed se ut som
om mange er utsatt for en slags kollektiv blindhet, der de har blinde flekker de ikke ser eller
legger merke til. Hvis alle, eller mange i en region har disse blinde flekkene, så oppstår et
regionalt kollektivt ikke-seende, som vi her benevner som regional kollektiv blindhet. Både
på Helgeland og de fleste andre steder, er regionale kollektiv blindhet både et problem, en
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utfordring, men også en mulighet. Muligheten ligger i at de som tar froskesløvheten på
alvor, vil bli fremtidens vinnere.
Eksempler fra transportnæringen kan illustrere dette. Vi ser på to selskap. Helgelandske
(tidligere Helgeland Trafikkselskap AS) som hadde hovedkontor i Sandnessjøen og TTS
(Torghatten Trafikkselskap ASA) med hovedkontor i Brønnøysund. Helgelandske har drevet
på Helgeland siden 1867, og TTS fra 1878. I alle år, frem til slutten av 1990 tallet, var
Helgelandske den største aktøren.
De siste par tiårene har vi sett en utvikling i retning av en langt sterkere markedsorientering,
både innenfor privat og offentlig virksomhet. Innenfor det offentlige, har dette ført til at en
markedsorientert reformbølge (new public management), har skylt inn over den offentlige
sektor i mange land. For transportsektoren har dette blant annet medført at ruter blir lagt ut
på anbud. Innenfor private virksomheter har man sett et sterkere fokus på større enheter,
både for å kunne dra nytte av stordriftsfordeler, men også for kunne spre risiko, og for å ha
den nødvendige kapital tilgjengelig.
TTS innså i 1992 at de måtte bli større for å overleve som selvstendig selskap innenfor
transportsektoren. De lagde derfor en langsiktig strategi for vekst. Gjennom oppkjøp og
ekspansjon til nye segmenter er de nå det nest største trafikkselskapet i Norge – med 2600
ansatte og mer enn to milliarder i omsetning. 85 % av selskapet er på Helgelandske hender.
Dette gir kapitalinntekter til Helgeland, og ikke bare arbeidsinntekter og eiendomsskatt.
Selskapets visjon er: Torghatten Trafikkselskap ASA skal være et selvstendig og ledende
selskap i norsk kollektivtrafikk. 1. mars 2010 planlegges det en gjennomføring av en fusjon
mellom TTS og Fosen ASA, der TTS overtar Fosen ASA sine eiendeler, rettigheter og
forpliktelser. Altså, en ytterligere vekst.
Helgelandske utviklet seg i en helt annen retning. Gjennom hele 2000-tallet skjedde det
store strukturelle reorganiseringer av transportsektoren. Det kan synes som om ledelsen i
Helgelandske vernet seg for endring i eierskapet, og der redselen for et godt naboskap (for
eksempel med TTS) bidro til å forsterke froskesløvheten. I 2004 mistet Helgelandske hele sin
ruteproduksjon på buss i anbudskonkurransen. I 2006 ble Helgelandske oppkjøpt i sin helhet
av storkonsernet Veolia Transport Norge AS, som eies av et Fransk storkonsern innenfor
transport, energi, vann og renovasjon (Veolia Environment).
Dette betyr ikke at omstruktureringer innenfor transportsektoren er over, tvert i mot.
Utfordringen nå er i første rekke knyttet til mangelen på en samlet regional kapital som kan
håndtere de strukturelle utfordringene både denne og andre sektorer står overfor i årene
som kommer.
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Andre utviklingstrekk som vil kunne få dramatiske konsekvenser for Helgeland, er knyttet til
prisen på elektrisk kraft og nedgangen i den globale økonomien i kjølvannet av finanskrisen.
Dette gjør for eksempel at hele produksjonen av aluminium ved Alcoa sitt anlegg i Mosjøen
står i fare. Dette er for de fleste i Mosjøen en så ubehagelig og utenkelig tanke, at den ikke
tenkes, noe som bidrar til stor grad av kollektiv blindhet. Realiteten er at en nedleggelse
bare er et styrevedtak unna, på et styrerom der ingen fra Helgeland er representert.
Andre utviklingstrekk er kommunesammenslåinger. Vi har i dag 18 kommuner på Helgeland.
Redaktøren i Helgelands Blad (HB) tar i en leder til ordet for at Hald-kommunene slås
sammen til en kommune. Tiden er nok overmoden for slike innspill, ettersom hensikten med
kommunene er å få til velfungerende enheter som utfører oppgavene overfor innbyggerne
på best mulig måte. De fire siste frivillige kommunesammenslåingene her til lands, mellom
Vindafjord/Ølen, Aure/Tustna, Bodø/Skjerstad og Kristiansund/Frei har i all hovedsak gått bra,
viser en fersk rapport fra Telemarksforsking. Etter at Toven tunellen ferdigstilles er muligens
også Hald, kommunene en for liten enhet.
Froskesløvheten kan også påvirke evnen til å utnytte de mulighetsrom som dukker opp. BPs
utbygging av Skarv kan illustrere dette. Utbyggingen representerer et stort mulighetsrom for
industrien på Helgeland, både gjennom den potensielle inntjening som ligger i selve
kontraktene, men også mulighetene som en katalysator for tilgangen til et globalt marked
skaper. I en rapport fra 2009, knyttet til ringvirkninger av Skarvutbyggingen, påpekes det at
”noen har våknet etter hvert, men, de fleste våkner for sent”, noe som antyder det vi mener
med froskesløvhet og kollektiv blindhet.

Hvilke trender står vi overfor
Å spå er alltid krevende, spesielt om fremtiden, sier Storm P. Vi vil utdype dette ved å si at å
spå er lett, det som er vanskelig er å spå rett. Her kommer noen eksempler:





Flymaskiner som er tyngre enn luft er en umulighet (Lord Kelvin, president Royal
Society, U.K. 1895).
Aksjekursene ser nå ut til å ha nådd et permanent høyt nivå: (Irving Fischer,
økonomiprofessor ved Yale i 1929, like før det store aksjekrasjet)
Jeg tror det kan finnes et verdensmarked for kanskje fem datamaskiner: (Thomas
Watson, President for IBM i 1943).
Man kan se bort fra muligheten til at det skulle finnes kull, olje eller svovel på
kontinentalsokkelen langs den norske kyst: (Konsenus, norsk geologisk undersøkelse,
1958).
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Vi liker ikke klangen deres, og dessuten er gitarmusikk på vei ut: (Decca Recording Co
om The Beatles, som ble avvist i 1962).
Datamaskinenes kapasitet vil doble hver 24 måned: (Gorden Moore, en av
grunnleggerne av Intel, 1965).
Det er ingen grunn til at enkeltindivider skulle ha behov for en egen datamaskin i sitt
eget hjem: (Ken Olson. DEC, 1977).
Muren vil fremdeles være der om femti, ja, til og med om hundre år: (Erich
Honnecker, Øst-Tysk Statssjef i februar 1989).
Jeg tror aldri internett blir noe marked. Vi har derfor ingen umiddelbare planer om
booking på internett: (SAS sin salgsdirektør, 1996)

Den eneste av disse som fikk rett var Gorden Moore. Han var i langt mindre grad enn de
andre ”spåmennene” forankret i det bestående, men evnet å løfte blikket og tenke det
nærmest utenkelige.
Ofte omtales fremtiden i former som: ”Det eneste vi vet om fremtiden er at den kommer”.
Dette er ikke helt riktig. Selv om fremtiden er beheftet med en viss usikkerhet står vi overfor
en rekke trender. Dette er relativt sikre utviklingstrender for fremtiden, og representerer de
langvarige og ofte irreversible endringer som utvikles over flere år. En megatrend er en
gjennomgripende global tendens som inngår på tvers av bransjer, og er ikke er knyttet til
produksjon av ett bestemt produkt eller tjeneste. For at virksomheter og borgere på
Helgeland skal kunne være forberedt på femtiden er det derfor viktig med et større fokus på
de megatrendene som påvirker oss. Nedenfor vises et utvalg slike trender som med stor
sannsynlighet vil påvirke Helgeland sterkt frem mot 2020.
1. Fremveksten av det globaliserte kunnskapssamfunnet
 Den økonomiske krisen vi nå står overfor vil nok begrense globaliseringen
noe, men på sikt vil vi få en sterkere globalisering. Kunnskap vil øke
betydningen som den viktigste produksjonsfaktoren i årene som kommer
2. Økt fokus på nettverksøkonomien
 Utviklingen innenfor IKT og telekommunikasjon gjør at 2 milliarder mennesker
bare er et tastetrykk unna. Vi vil se et økende fokus på at ansatte benytter
MySpace og Facebook til markedsføring av både seg selv og de selskapene de
jobber i.
3. En akselererende teknologisk utvikling
 Vi ser en akselererende teknologisk utvikling innenfor nanoteknologi,
materialteknologi, bioteknologi og informasjonsteknologi
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Vi ser også en sterkere sammensmelting av ulike teknologiområder, der disse
blir inkorporert i stadig flere produkter og tjenester.

4. Økende individualisering
 Vi ser en sterkere individualisering, på bekostning av det kollektive. Dette
drives frem av blant annet teknologiske løsninger, som gjør det mulig å tilby
skredderløsninger til massemarkedene. Individualiseringen, i kombinasjon
med utviklingen innenfor IKT, gjør også at kravet til øyeblikkelig
tilbakemelding er økende.
5. Økende urbanisering
 Vi ser en forsterket vekstkonsentrasjon i storbyene, gjennom at befolkningsog sysselsettingsutviklingen entydig har gått i sentraliserende retning.
 Vi ser en utvikling der spesielt 19-20 åringer søker seg til de store byene for å
få sin utdanning.
 Vi ser en regional arbeidsdeling, der storbyene spesialiserer seg innenfor
kunnskapsintensiv tjenesteyting, små og mellomstore byer innenfor industri,
mens de mindre by- og stedsregionene spesialiserer seg innenfor
ressursnæringene.
 Flere eldre tar høyere utdanning
6. Økt andel eldre
 Andelen mennesker over 50 år i den vestlige verden vil være økende, og vil
om kort tid være større enn andelen under 50 år
 Beregninger viser at det i år 2030 kommer til å bli mer enn 400 millioner
kinesere over 60 år, som er pensjonsalderen for menn i Kina
7. Økt fokus på helse og velvære
 Vi vil få økt fokus på livsstilssykdommer og stress på den ene siden, og mosjon
og ”det enkle liv” på den andre. Vi går etter hvert fra å være pasient til
forbruker, der vi betaler mer og yter mer selv for helse og velvære.
8. Økt fokus på klimaendring og miljø
 Vi vil få økt fokus på de ”karbon fotspor” vi som enkeltmennesker og
virksomheter legger fra oss. Lavkarbonøkonomi, klimaentreprenørskap og
grønn vekst kommer i fokus.
9. Økt endringstakt
 Endringene vil skje stadig hurtigere. Globaliseringen, den teknologiske
utviklingen, og økt fokus på innovasjon vil bidra sterkt til dette.
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10. Økt fokus på opplevelsesøkonomien
 Vi vil få et økende fokus på hvilke opplevelser som tilbys.
 Hvor produktene kommer fra og hvilke historier de representerer, vil være
viktigere mht. differensiering enn selve produktet.
Vi vil i det videre rette et spesielt fokus mot 5 trender som vi mener vil ha spesielt stor
betydning for Helgeland frem mot 2020. Disse trendene er:






Fremveksten av et globalisert kunnskapssamfunn
Økende urbanisering
Økt fokus på klimaendring og miljø
En akselererende teknologisk utvikling
Økt fokus på opplevelsesøkonomien

Nedenfor vil disse trendene bli utdypet. Vi starter med å presentere noen arkeologiske funn
fra fremtiden, fra 2020. Deretter vil selve trenden, og hva trenden innebærer bli diskutert. Så
presenteres uviklingen fra 2010 til 2020. Avslutningsvis viser vi hvilke tiltak som ble igangsatt
på Helgeland i perioden 2010 til 2020 for å møte de muligheter og utfordringer trenden
representerer. Hensikten er å øke forståelsen av disse trendene, og påpeke både mulighetsog trusselrommet de representerer, samt forsøke å se hvordan man kan møte disse.

TREND 1:

Fremveksten av et globalisert kunnskapssamfunn

Det arkeologiske fremtidsfunn:







Helgeland var vert for 5 store oljegassfelt i Norskehavet
Leverandørindustrien for olje/gass leverte tjenester globalt
Økt lokalt eierskap skapte økte kapitalinntekter til regionen
Regional samhandling hadde bidratt til økt verdiskaping
Helgeland investerte selv i infrastruktur og kompetanse
Det var etablert ett regionråd, Storhelgeland Regionråd, for hele Helgeland.

For å sikre verdiskapingen på Helgeland ble det i 2010 etablert et verdiskapingskonsortium
for satsingen på oljerelatert virksomhet på Helgeland. Suksessen fra denne satsingen førte til
etableringen av verdiskapingskonsortium for en rekke næringer de kommende årene. For å
sikre langsiktig regional verdiskaping og innovasjon ble Helgeland verdiskapingsfond etablert
i 2011. Dette fondet var et resultat av at de 14 eierkommunene til Helgelandskraft hadde
innsett viktigheten av å samle ressursene fra deres utbytte i et slikt fond. I 2020 hadde
fondet sikret både stor grad av lokalt eierskap, og hadde også investert i selskapsstrukturer
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Hva trenden innebar:
Globaliseringen er en samlebetegnelse for en rekke prosesser knyttet til en økende grad av
samhandling og gjensidig avhengighet mellom stater, virksomheter og enkeltpersoner.
Hovedårsakene til den tiltakende globaliseringen er å finne innenfor en kraftig utvikling
innenfor informasjons og kommunikasjonsteknologien (IKT), en økende deregulering og
markedsliberalisering, samt sterkt reduserte transportkostnader de senere årene. Dette gjør
at betydning av avstand elimineres, grensene mellom land får mindre betydning, og
nasjonalstatens betydning reduseres. I denne globaliserte verden ser vi også at kunnskap og
kompetanse blir den viktigste produksjonsfaktoren. Overgangen til et globalisert
kunnskapssamfunn innebærer ikke at vi en dag er i industrisamfunnet og neste dag i
kunnskapssamfunnet. På samme måte er ikke alle deler av økonomien i like stor grad
globalisert. Den mest globaliserte delen av økonomien er trolig kapitalmarkedene, mens
enkelte lokale tjenester i mindre grad er globaliserte. Men, vi går alle i retning av det
globaliserte kunnskapssamfunnet, bare med ulik hastighet.

Fra 2010 til 2020:
Situasjonen ved inngangen til 2010 var en økende erkjennelse av den påvirkningen
globaliseringen ville få for den videre utvikling på Helgeland. Globaliseringen påvirket både
økonomi, politikk, kultur og menneskelige relasjoner. Vi så allerede i 2010 en økende grad
av individualisering og en nedtoning av kollektive løsninger, samt et økende krav om
øyeblikkelig tilbakemelding, spesielt blant generasjon Y (de som er født mellom 1981 og
1995).
Som en konsekvens av dette så vi at den stabilitet og forutsigbarhet, som
industrisamfunnet hadde skapt, ble avløst av større usikkerhet, mindre grad av
forutsigbarhet, større kompleksitet og større krav om stadig mer kompetanse for å takle
den nye virkeligheten. Globaliseringen førte også fra 2010 og utover til vekst i
multinasjonale virksomheter, vekst i verdenshandelen, vekst i utenlandsinvesteringer, en
forsterket global arbeidsdeling, økt mobilitet av kapital over landegrenser, økt global
konkurranse og utvikling mot ett integrert verdensmarked.
Markedene ble også i økende grad preget av at kortsiktighet var den langsiktige strategi for
en god del virksomheter. Dette skyldtes i første rekke at kapitalmarkedene både fikk økt
effektivitet og økt makt. Et globalt finansielt system gjorde at investorer fikk rask
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(øyeblikkelig) oversikt over bedrifters økonomiske ytelse. Investorene var i økende grad
store finansielle institusjoner der ledelsen måtte vise til gode resultater på kvartalsbasis.
Dette skapte et kontinuerlig press fra de finansielle markedene.
Globaliseringen og globaliseringens konsekvenser skapte både trusler og muligheter. En
tiltakende markedsliberalisering og deregulering førte både til at kraftprisene på Helgeland
vanskelig kunne holdes på samme lave nivå som tidligere. Vi fikk også et globalt eierskap av
store deler av lokal industri. Dette rammet en rekke industribedrifter på Helgeland. I 2008
ble det e investert 20 millioner i fornying av Eka Chemical anlegg på Mo i Rana. Men, når den
globale etterspørsel etter natriumklorat ble redusert i 2009, ble Eka Chemicals på Mo i Rana
lagt ned, og 31 personer mister jobbene. Og det gikk raskt. Nedleggelsen ble besluttet av
Akzo Nobel konsernets styremøte i Nederland. Dagen etter var nedleggelsen et faktum. Selv
om fabrikken hadde vært drevet godt i alle år, ble betegnet som en mønsterbedrift, og det
nylig hadde blitt investert 20 millioner kroner, ble produksjonen flyttet dit den gav størst
lønnsomhet. I dette tilfelle til Frankrike.
Globaliseringen innebærer også et stort mulighetsrom. Den eksponentielle utvikling
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) muliggjorde bla. etableringen
av Widerøe Internet AS (WIAS), som både i 2010, og fremdeles i 2020, er ansvarlige for drift
av wideroe.no. Bedriften er lokalisert i Mosjøen. Selskapet bestod i 2009 av 18 ansatte og
omsatte for 970 millioner i 2008.
Globaliseringen la også til rette for utviklingen av en legokloss økonomi. Dette innebar at de
enkelte elementene innenfor en virksomhets verdikjede ble splittet opp i enkeltdeler, på
samme måte som legoklosser, og distribuert globalt etter en kostnads- kvalitets- og
kompetanselogikk. Legoklossene koordineres ved hjelp av IKT. Dette gjorde at man i 2010 i
økende grad snakket om Kina som vårt nye fabrikkgulv, der asiatiske land, med Kina i
spissen, masseproduserte varer av høy kvalitet til lav pris. De som ble klemt innenfor en slik
legokloss økonomi, var i første rekke industriarbeidere i velferdsstater hvor lønn og
arbeidsforhold var fremforhandlet over lang tid, og dermed ikke var konkurransedyktig
med lavkostland. På Helgeland så vi en rekke eksempler på dette. For eksempel Mosjøen
Veveri. Styret i Sagatex AS som var eieren av veveriet, vedtok høsten 2008 å legge ned
bedriften. Bedriften ble etablert i 1953. På det meste hadde bedriften 200 ansatte, og det
var 24 tilbake da bedriften ble langt ned. Konkurransen fra lavkostland ble for stor.
Men, det globale innebar ikke bare lave priser. Kompetanselogikken gjorde at bedrifter i
økende grad fikk utført IT- og kontortjenester i land som India, og ingeniørtjenester i de
tidligere østblokk landene, til en svært lav pris, men også med høy kvalitet og med høy
kompetanse. I 2010 hentet en rekke bedrifter på Helgeland kompetanse i det globale
marked. PLAST-sveis AS, på Sømna, landets ledende leverandør av settefiskanlegg, har
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planer om partnerskap og bruk av ingeniører i Polen. Miras AS, et verkstedkonsern på Mo,
med 260 ansatte, benyttet ingeniører fra Russland, og Momek group, et mekanisk verksted
konsern på Mo, benyttet ingeniører fra Romania.
Legokloss økonomien påvirket oss også lokalt på andre måter. I 2005 til 2007 gjennomførte
Elkem Aluminium (nå Alcoa) en utbygging av en ny anodefabrikk Mosjøen. Det ble investert
mellom 2.5 og 3 milliarder kroner. For det lokale næringslivet var forventingene store.
Mange ble imidlertid skuffet. Det tyske selskapet Bechtel ble hovedentreprenør. Resultatet
ble opprettelsen av en global landsby i Mosjøen, innenfor Elkem Aluminium sine porter.
Materialer, utstyr og arbeidere ble i stor grad hentet fra det globale marked. De brakte
også med seg en helt annen arbeidslivskultur enn det som er vanlig i Norge. Dette førte til
arbeidskonflikter mellom Elkem/Alcoa og de lokale fagforeningene. Arbeiderne bodde,
spiste, og oppholdt seg i stor grad innenfor porten til denne globale landsbyen. Også maten
ble brakt inn fra et globalt marked. Den lokale handel, de lokale restauranter og den lokale
leverandørindustrien fikk relativt liten effekt av utbyggingsperioden. Globaliseringen kom
på besøk, etablerte seg lokalt, gjorde jobben, og dro til nye globale oppdrag. 30. august
2007 foretok statsminister Jens Stoltenberg den offisielle åpningen av Mosjøen Anode.
Til tross for at det kan gi store besparelser å outsource deler av virksomheten til utlandet,
eller insource ressurser fra et globalt marked, er det største potensialet innenfor legokloss
økonomien knyttet til reintegrering og samskaping, der legoklossene settes sammen på
måter som gir verdiskaping for kundene. Dette skjer etter en kunde- og servicelogikk nært
markedet og kundene, og det skjer gjennom en individualisering, ofte i form av
skreddersøm. Mosjøen Kulde og Klimaservice AS (MKK) utvikler AC/HVAC anlegg som er
rettet mot varme og støvutsatte arbeidsplasser samt instrumentrom gjennom
fleksible, kundetilpassede løsninger. Kundene er bla. Statoil og Norsk Hydro, Alcoa og NSB,
som alle har stilt høye krav og har ønsket skreddersydde løsninger. I sin produksjon henter
MKK komponenter (legoklosser) fra det globale marked (India, Kina, Europa, og Taiwan), og
setter disse sammen til skreddersydde løsninger. Bedriften har i dag kunder i bla. Malaysia,
USA, Sør Afrika, Brasil og store deler av Europa. Gjennom et oppkjøp av det svenske firmaet
Bonair flytter de nå produksjonen av de største og mest kompliserte anleggene fra
Stockholm til Mosjøen. Den enkle serieproduksjonen ble værende i Stockholm i en periode.
Dette styrker både det regionale eierskapet og den regionale verdiskapingen.
Men, vi stod i 2010 også overfor en paradoksal logikk, som drev virksomhetene både i
retning av en økende grad av globalisering, og i retning av en regionalisering. Innenfor
forskningen ble det argumentert med at regionen ville spille en stadig viktigere rolle for
virksomhetenes konkurranseposisjon. Paradokset er at den globale konkurransen gjorde
den regionale hjemmebasen mer, ikke mindre viktig. Mosjøen Kulde og Klimaservice AS
utviklet og leverte produkter til et globalt marked. Bedriftens kunnskap og erfaring hadde
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de imidlertid i stor grad fått gjennom et nært samarbeid med aluminiumverket i Mosjøen
(tidligere Elkem, nå Alcoa). Dette samarbeidet hadde representert en katalysator og en
brekkstang mot det globale markedet. Uten en slik hjemmebase hadde det ikke vært mulig
å utvikle bedriften til det den var i 2010.
For oljevirksomheten utenfor Helgelandskysten sto man i 2010 overfor en situasjon der
ringvirkningene av oljevirksomheten var relativt begrensende. En evalueringsrapport i 2009
hadde slått fast at ringvirkningene fra Skarv utbyggingen var på ca. 3 % av de totale
utbyggingskostnadene. I løpet av 2010 og 2011 hadde man fått en økende erkjennelse blant
deler av næringslivet, om at olje og gassaktiviteten utenfor Helgeland representerte en
global mulighet, der næringslivet selv måtte ta hovedansvaret. Man innså etter hvert at man
ikke ville få oppdrag bare fordi man var lokalisert på Helgeland, man måtte være
konkurransedyktig i det globale marked. Næringslivet innså også at olje og gassaktiviteten
representerte en katalysator og en brekkstang for å kunne være konkurransedyktig i det
globale marked. Til tross for at det eksisterte en del enkeltvirksomheter som hadde gjort det
bra i det globale marked, manglet det en samlende kraft. Fokus ble først rettet mot
oljenæringen

TILTAK 1: Etablering av verdiskapingskonsortium for olje og gass
I 2009 gikk de åtte sandnessjøbedriftene: Ruukki, Sandnessjøen Engineering, Slipen
Mekaniske, Alsten Construction, Helgeland Hydraulikk, Minic, Sinus og Svetek, sammen og
dannet Helgeland V&M. Målet var å konkurrere om hele eller deler av vedlikeholds- og
modifikasjonskontrakter i Norskehavet, der spesielt Norne og Skarv var aktuelle. Bedriftene
hadde hver for seg ulik kompetanse innen hele eller deler av vedlikeholds- og
modifikasjonskontrakter i Norskehavet. Som en utvidelse av dette arbeidet ble det i 2010
etablert et verdiskapingskonsortium for olje og gass på Helgeland, der virksomheter fra hele
Helgeland deltok. Dette konsortiet var en del av en større satsing mot Petro/Gass, der
Nordland var den naturlige regionen.
Man hadde innsett at samarbeid var den eneste måten man kunne skape en enhet på som
hadde i seg nok kraft til å kunne konkurrere om kontrakter i Norskehavet. Samtidig innså
næringslivet at de også måtte spille på lag med offentlige aktører og kunnskapsinstitusjoner,
både for å sikre politisk påvirkning, offentlige ressurser og kunnskapsressurser. For å oppnå
verdiskaping var det avgjørende at konsortiet var konkurransedyktig i det globale marked.
Man innså at aktiviteten i Norskehavet var en unik mulighet for å bygge og videreutvikle en
leverandørindustri som også ville være konkurransedyktig i det globale marked.
Konsortiet bestod i 2020 av tre hovedaktører. Dette var produksjonssystemet,
støttesystemet og kunnskapssystemet. Produksjonssystemet bestod av leverandører og
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underleverandører til olje og gassindustrien. Støttesystemet bestod av offentlige
myndigheter, banker og bransjeorganisasjoner. Man innså tidlig at et slikt konsortium burde
være forankret i, og styres av regionens behov for verdiskaping, og ikke de gode hjelpernes
behov for prosjektstøtte til egen overlevelse. Derfor ble det vektlagt en sterk brukerstyring
også av de offentlige midlene. Kunnskapssystemet bestod av økonomisk/administrativ og
teknologisk undervisnings og forskningsinstitusjoner, samt konsulentselskaper. Den
kunnskapsintensive tjenesteproduksjonen som i 2010 ble levert til virksomhetene på
Helgeland, var i svært liten grad levert fra Helgeland. Konsortiet bidro frem mot 2020 til en
gradvis regional oppbygging av den kunnskapsintensive tjenesteproduksjonen innenfor olje
og gass. Dette gjorde det også mer attraktivt for utflyttede talenter fra Helgeland å bidra
med verdiskapingen.
Hensikten med etableringen av et verdiskapingskonsortium for olje og gass, var å øke den
regionale verdiskapingen. I tillegg til en koordinerende funksjon og en daglig ledelse, bestod
konsortiet i 2020 også av et innovatorium og et styre. Innovatoriets hensikt var å holde
oppsikt med tilsvarende virksomheter globalt, for så å benchmarke både enkeltbedrifter og
konsortiet. Styret består av representanter både fra produksjonssystemet, støttesystemet og
kunnskapssystemet.
I 2020 hadde man gjennom konsortiet evnet å bygge opp en leverandørindustri til olje og
gass sektoren som var svært konkurransedyktig i det globale marked. Bla. var det nå
gjennomført leveranser både til Mexicogulfen og Stochman feltet, i tillegg til utbyggingene
av Skarv og Norne. Gigantfunnet av gass på Gro feltet, 350 km vest for Sandnessjøen, utløste
også feltutbygging på Lyva, Onyx, Lavrans og Victoria. Dette hadde i 2020 skapt enorme
muligheter for verdiskapingskonsortiet, muligheter de gjennom sin organisering hadde evnet
å kapitalisere på. I tillegg til partnerne innenfor konsortiet var det i 2020 også en sterk
kopling til globale kompetansenettverk.
I 2020 hadde også andre næringer latt seg inspirere av det vellykkede samarbeidet. Dette
innebar en etablering av konsortier både innenfor miljø- og opplevelsesnæringene. Også her
var det en kopling mellom virksomheter, støttesystemet og kunnskapssystemet.

TILTAK 2: Etablering av Helgeland verdiskapingsfond
I 2011 ble det etablert et verdiskapingsfond på Helgeland. Fondet ble etablert både for å
kunne sikre en større grad av lokalt eierskap, samt sikre at ressursene på Helgeland ble
benyttet på en måte som bidro med regional verdiskaping.
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I løpet av 2010 ble det skapt en økende erkjennelse av de negative konsekvensene av at en
rekke beslutninger med store regionale konsekvenser var vanskeig å få vedtatt, fordi
lokaliseringskonflikter ofte dominerte. Vi så dette spesielt når det gjeldt investeringer i
infrastruktur. I 2011 ble det derfor, som en start på et bedre regionalt samarbeid, forhandlet
frem en enighet knyttet til lokaliseringen av en ny storflyplass på Helgeland. Som et resultat
av dette arbeidet ble det etablert en enighet knyttet til et sterkere fokus på regional
verdiskaping. Man innså viktigheten av det regionale perspektiv innenfor den globale
virkelighet. Man innså at de store strukturelle endringene innenfor en rekke næringer gjorde
det viktig å sikre regionalt eierskap, slik at man i større grad kunne sikre kapitalinntekter til
regionen, og ikke slik situasjonen var i 2010, at inntektene i økende grad kom gjennom
eiendomskatt og gjennom inntektskatt fra de som jobbet i eksternt eide virksomheter. Man
ønsket også å sikre at ressursene på Helgeland ble benyttet på en måte som bidro til regional
verdiskaping. Ideen om et verdiskapingsfond for Helgeland ble lansert. Spørsmålet var
imidlertid: Hvor skulle pengene til fondet komme fra, og hvordan burde et slikt fond
organiseres og styres.
Man innså at en vesentlig del av den lokalt eide verdiskapingen på Helgeland kom fra
Helgelandskraft. Helgelandskraft var eid av 14 av de 18 kommunene på Helgeland. I 2008 ble
det utbetalt ca. 75 millioner kroner i utbytte. Dette utbytte gikk imidlertid direkte til
kommunekassene i de enkelte kommunene, altså til drift, og enkelte ganger også til uheldige
investeringer i kapitalmarkedene. Både gjennom et økende press for
kommunesammenslåinger, samt en erkjennelse av at denne bruken av penger verken sikret
lokalt eierskap eller verdiskaping på Helgeland, ble det besluttet at 80 % av utbyttet fra
Helgelandskraft skulle samles i et verdiskapingsfond for Helgeland. Man var også inspirert av
tenkingen rundt den norske stats oljefond, der fokus var rettet mot en forsvarlig forvalting
av ressursene.
I 2010 fantes det en rekke ulike fond som var tilgjengelig for næringslivet på Helgeland. En
hake ved en rekke av disse fondene var imidlertid å finne i kravet til avkastning. For mange
fond var avkastningskravet så høyt, at fondene i praksis ikke tok risiko. Dette gjorde at
mange bedrifter fant det mer interessant å søke finansiering direkte i bank. I tillegg var det
ingen av disse fondene som tok et regionalt perspektiv eller et regionalt samfunnsansvar.
Det ble derfor besluttet at Helgeland verdiskapingsfond burde ha et fornuftig krav til
avkastning, både bedriftsøkonomisk og samfunnsmessig. Fondet burde ta risiko, men burde
ikke bidra til konkurransevridning. Dette innebar f.eks. at et slikt fond kan investere i/gi
støtte til både infrastruktur og infostruktur (eks. fiberoptiske kabler), kompetansetilførsel,
samt oppkjøp. Det som var styrende for fondets aktivitet var fondets hensikt: ”Fondet skal
bidra med langsiktig verdiskaping på Helgeland”. Det ble derfor besluttet at fondet ikke
skulle være dominert av politikere, men heller ikke av blårussøkonomer med et ensidig fokus
på kortsiktig avkastning. Deler av styret skulle være representert av folk utenfor regionen,
45

for å sikre en større grad av objektivitet i beslutningene. De eksterne evnet også å kople
fondet både til andre aktiviteter og til andre fond, både regionale, nasjonale og globale fond.
I 2020 hadde fondet sikret både stor grad av lokalt eierskap, samt hadde vært avgjørende
for verdiskapingen på Helgeland. Fondet hadde blant annet vært bidratt med egenkapital til
et bomselskap for Helgeland, eide deler av havneutbyggingen i Sandnessjøen, hadde styrket
læringssentret for oppdrett i Brønnøysund, og hadde store eierandeler i en boreplatform.
Suksessen ved etableringen av ulike verdiskapingskonsortium og verdiskapingsfondet hadde
også ført til at de ulike delene av Helgeland i 2020 hadde innsett viktigheten av å stå samlet
som en region. Den globale konkurransen hadde ført til at regioner av en viss størrelse fikk
økt betydning. De tre regionrådene man hadde i 2010 var nå blitt til ett regionråd,
Storhelgeland regionråd, med stor grad av beslutningsdyktighet, spesielt i saker som gjaldt
infrastruktur, infostruktur og kompetanse.

TREND 2:

Urbanisering og forgubbing

Det arkeologiske fremtidsfunn:







Generasjon Y hadde tatt makten
Ungdommen hadde flyttet tilbake til Helgeland- men det var virtuelt
Færre fast ansatte og flere tilknyttede talenter
Helgeland kunnskapsoase var virtuelt organisert
Eldre fikk tilbud om en karriere 2
Helgeland hadde tatt stoltheten tilbake

I 2020 hadde man gjennom en rekke tiltak greid å motvirke de negative effektene av
urbanisering og forgubbingen, ved at man på Helgeland lyktes å skape en sterkere talent- og
kompetansetilgang, samt hadde lyktes med å mobilisere globale idé speidere. Man hadde
også lyktes med å skape en felles identitet og et positivt omdømme for Helgeland. Nøkkelen
var i stor grad å finne gjennom et næringsliv som ble mer kunnskapsbasert, med en sterkere
kopling mot kunnskapsmiljøene, og gjennom å rette investeringer og ressursinnsatsen mot
områder der man ryddet seg en plass i den globale økonomi. Man hadde også evnet å ta i
bruk de eldres kompetanse på en langt bedre måte enn tidligere.
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Hva trenden innebar:
Urbanisering er knyttet til sentralisering av mennesker og byvekst. Verden urbaniseres i en
fart vi aldri har sett maken til. Over halvparten bor i by og én av seks mennesker bor i slum
verden over. Verdens byer vokser med 200 000 mennesker pr. dag. Også i Norge har vi det
siste tiåret sett en forsterket vekstkonsentrasjon til storbyene, gjennom at befolknings- og
sysselsettingsutviklingen entydig har gått i sentraliserende retning. I Nord-Norge var det kun
tre kommuner som i perioden 2004 – 2009 hadde oppnådd en høyere befolkningsvekst enn
landsgjennomsnittet; Tromsø, Alta og Bodø. Bildet på de kommunene og regionene som ikke
vokser er utflytting, spesielt av de unge og de ambisiøse. De som er tilbake har et relativt lavt
utdanningsnivå og ofte lav verdiskaping pr. innbygger, noe som også reduserer
skatteinngangen. I tillegg har vi også en økning i antall eldre, som setter økte krav til
helsetilbud og andre offentlige tjenester. Kombinasjonen av utflyttingen av de unge, og en
øking av antall eldre, fører også til lav attraktivitet og manglende vekstkraft. Vi ser også en
urbanisering av utdanningene, der spesielt 19-20 åringer søker seg til de store byene for å få
utdanning.
Urbaniseringen fører til at storbyene spesialiserer seg innenfor kunnskapsintensive
næringer, og spesielt innenfor kunnskapsintensiv tjenesteyting. En øking i veksten av, og
innenfor kunnskapsintensive næringer og kunnskapsintensiv tjenesteyting på Helgeland, vil
nok utvilsomt bidra til økt variasjon i arbeidsmarkedet, bidra til lokal attraktivitet og øke
evnen til innovasjon og nyskaping. Utfordringen for de fleste av virksomhetene på Helgeland
i 2010 var at de befant seg i tynne næringsmiljøer med en begrenset tilgang på
kunnskapsressurser lokalt. Dette gjorde at disse virksomhetene i stor grad var avhengig av
læring, kunnskap og kompetanse tilegnet via aktører lokalisert utenfor egen region.
Hovedutfordringen knyttet til urbaniseringen og forgubbingen er tap av kompetanse som er
grunnlaget for verdiskaping. Å snu en slik trend vil være å kjempe mot vindmøller. Man bør
derfor i lagt sterkere grad fokuserer på hvordan man kan øke verdiskapingen gjennom
tilgang til både kompetanse, talenter og ideer.

2010 – 2020:
I perioden 2010 – 2020 stod man på Helgeland overfor betydelige utfordringer knyttet til
urbaniseringen. Økonomien ble i økende grad globalisert, og et stadig mer kunnskapsbasert
samfunn bidro til en økt vekst innefor kunnskapsintensive næringer, og da særlig i
storbyene. På Helgeland hadde man også et økende fokus på å skape vekst innenfor disse
næringene.
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Andelen eldre økte også betydelig. Dette skyldes de store fødselskullene i etterkrigstiden,
kombinert med en økende forventet levealder. En yngrebølge skyldte også innover
høyskoler og universiteter. Tall fra 2009 viste at opptil 10.000 flere studenter banket på
portene frem til 2025. Kampen om studieplassene hardnet dermed til, og det ble fra
myndighetenes side lagt til rette for at flere kunne studere i distriktene. Dette gjorde at en
noe større andel av Helgelendingene tok sin utdanning på Helgeland. Men, de langt fleste
Helgelendingene tok fremdeles sin utdanning i de store byene i Norge, og et økende antall
tok sin utdannelse i andre land.
Frem mot 2020 så vi også at brukerne, som både var virksomheter og studenter, i større grad
tok over og styrte sine utdanningspakker selv. Vi så en eksplosjon i nettsamfunn og
brukergenerert innhold. Vi fikk i økende grad også nettbaserte markedsplasser der tilbydere
av opplæring, nasjonalt og internasjonalt, og studenter kunne finne hverandre.
På Helgeland innså man etter hvert at løsningen på utdanningsutfordringen ikke var å finne i
etableringen av høgskole og universitetssentre, med påfølgende lokaliseringskonflikter. Vi
fikk derfor etableringen av Helgeland Kunnskapsoase i 2012. Dette var et samarbeid mellom
studenter, næringsliv, offentlige støttesystemer og ulike utdanningsaktører. Oasen var dels
virtuelt- og dels fysisk lokalisert og organisert. Den fysiske lokaliseringen var knyttet til at
både Mo, Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund hadde fysiske møteplasser for utvikling
og deling av kunnskap. Den virtuelle organiseringen var knyttet til at utdanning i stor grad
var nettbasert, der utdanningspakker ble sydd sammen og hentet fra det nasjonale og
globale marked. Mye av kontakten mellom studentene var også nettbasert.
Kunnskapsoasene var administrativt og organisatorisk knyttet sammen gjennom
kontinuerlige nettmøter og fysiske møter. Målsettingen var å utvikle og dele kunnskap som
skulle bidra med verdiskaping for Helgeland.
I 2020 ble arbeidsmarkedet dominert av generasjon Y, født mellom 1981 og 1995 (var i 2020
mellom 25 og 39 år). Dette var den første generasjon ”nettinfødte”, som er vokst opp med
internett og behersket interaktiv teknologi på en helt annen måte enn generasjonene før
dem. De hadde også andre forventninger til arbeidslivet. De var oppgaveorienterte,
selvstendige medarbeidere som ønsket fleksibilitet fremfor rigide regler. De var mer opptatt
av tidsfrister enn av arbeidstid, og av spennende og utviklende arbeidsoppgaver. De var også
på jakt etter en god balanse mellom jobb og fritid. De hadde store krav til å bli sett, brukt og
få klare tilbakemeldinger. For dem var det også naturlig at større deler av lederskapet var
virtuelt, der kommunikasjon mellom leder og ansatt foregikk via informasjonsteknologi og
mobile løsninger. For denne generasjonen var bruk av sosiale medier som facebook, twitter
etc. også en måte å løse jobbrelaterte oppgaver på, gjennom å sende ut forespørsler om
løsninger til sitt sosiale nettverk. De skapte sine egne nettverk, og var gode nettverksbyggere
som fikk folk til å jobbe sammen med seg. Denne generasjonen var også vant til at
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informasjon skulle deles. Holdningen var at den som deler informasjon får innflytelse, mens
den som beholder kunnskapen for deg selv, ikke får gjennomført særlig mye. Generasjon Y
ønsket i større grad enn tidligere å være deltakende og kreative, og benytte nettverket til å
uforme kreative og innovative løsninger på arbeidsoppgaver som ble stadig mer
kunnskapsintensive.
Veksten i sosiale medier førte også til et langt sterkere fokus på personlig merkevarebygging,
der det å være dyktig og bli anerkjent ble stadig viktigere. Vi så også et sterkere fokus
knyttet til at den enkelte ønsket å utvise samfunnsansvar, og gi tilbake til samfunnet. Det var
også et sterkere fokus på verdier, ut over de monetære, samt fokus på samsvar mellom egne
verdier og virksomhetens verdier.
I samme periode så man også et sterkere fokus på porteføljekarrierer. Dette er karrierer som
bygges av en portefølje av prosjekter og oppgaver, ikke av stillinger og arbeidsgivere.

TILTAK 1:

Økt fokus på talent- og kompetansetilgang, samt globale idé speidere

I 2020 var det også, i likhet med i 2010 fokus på kompetanse. Men, mens man i 2010 hadde
et ensidig fokus på spørsmålet: ”Hvordan får vi kompetansen til å flytte til og bosette seg på
Helgeland”, hadde man i 2020 et sterkere fokus på hvordan man skulle få tilgang til den
kompetansen som bidro med verdiskaping på Helgeland. I 2010 var det også et langt
sterkere fokus på tilgangen til talenter, samt på globale idé speidere.
Fra 2010 og utover mot 2020 gikk man gjennom fire ulike faser i arbeidet med å tilknytte seg
kompetanse på Helgeland. I 2010 hadde man innenfor offentlige og halvoffentlige organer
enda fokus på kompetansekartlegging på regionalt nivå. I løpet av de kommende årene innså
man at dette ikke var veien å gå. Begrunnelsen var at en kartlegging av kompetanse og
kompetansebehov ikke lar seg gjøre fult ut, fordi bruken av resultatene fra en slik kartlegging
har liten praktisk anvendelse, og fordi det er svært vanskelig å vite hvilken kompetanse det
er behov for i fremtiden.
Fase 2 tok utgangspunkt i det arbeidet vivilheim.no, hadde igangsatt. Dette var et initiativ fra
Mediehuset Helgeland, i samarbeid med MON og Mosjøen næringsforening, der hensikten var å

tiltrekke seg ungdommen og sette Helgeland på jobbkartet. Fokus var å få tilgangen til
kompetansen gjennom å få folk til å flytte hjem til Helgeland. Fase 3 tok utgangspunkt i det
arbeidet som ble igangsatt av Nettverk Helgeland i 2006. Det var Sentrum Næringshage i
Sandnessjøen som sammen med aktører og forretningsnettverk i storbyene som etablerte
Nettverk Helgeland. De fokuserte også på utflyttede helgelendinger, men ikke på
hjemflytting. Oppmerksomheten ble rettet mot de faglige og forretningsmessige nettverk
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som var etablert av utflyttede Helgelendinger der ute, og at disse kunne virke i samspill med
virksomheter lokalisert på Helgeland. Dersom noen likevel flytter på seg så hang dette logisk
sammen med arbeid, oppvekstvilkår eller andre sosiale og forretningsmessige vei valg. Fase
4 videreførte denne tenkingen, der fokus var på å finne kompetente Helgelendinger, kople
seg til deres forretningsmessige nettverk, som i økende grad var globalt, rette spesiell
oppmerksomhet mot talentene, og ha fokus på globale idespeiderne. Dette ble gjort
gjennom å ta utgangspunkt i den ressursen generasjon Y representerte, samt å tilrettelegge
for de behov denne gruppen hadde.
Det å være dyktig og anerkjent for noe, kombinert med et økende samfunnsansvar og et
ønske om å gi noe tilbake til samfunnet, gjorde at talenter med røtter til Helgeland, ble
motivert til å kople seg til virksomheter på Helgeland. Gjennom en slik tilkopling fikk de både
en større mulighet til å bli sett som dyktige og få anerkjennelse, samt at de følte at de ga noe
tilbake til det stedet som representerte deres røtter. Samtidig var det viktig å skape en vinne
– vinne situasjon, der talentene fikk sin rettmessige andel av den økte verdiskapingen.
Generasjon Ys sterkere fokus på verdier, ut over de monetære, samt fokus på samsvar
mellom egne verdier og virksomhetens verdier, gjorde det langt viktigere for virksomhetene
på Helgeland å vise til at de tok samfunnsansvar. Ettersom talentene der ute fikk et sterkere
fokus på personlig merkevarebygging, ville de i økende grad assosieres med virksomheter
som tok samfunnsansvar. For å dekke behovet for å bygge porteføljekarrierer, ble det lagt
vekt på å kunne tilby arbeidsoppgaver som passet den enkeltes portefølje. For å lykkes bedre
med dette hentet næringslivet på Helgeland inspirasjon fra arbeidet med trainee-ordninger
som hadde pågått en tid på Helgeland. Trainee tanken ble nå benyttet overfor personer som
hadde fokus på porteføljekarrierer, gjennom å tilby dem arbeidsoppgaver i en lang rekke
virksomheter på Helgeland, ikke bare en.
Utover mot 2012 fikk man på Helgeland også en økende erkjennelse av viktigheten av ikke
bare å kunne tilby jobber, men at man også måtte fokusere sterkere på
innovasjonsmulighetene. Samtidig innså man også at de fleste gode ideer ikke ble unfanget
på Helgeland, men andre steder i verden. Det ble derfor rettet fokus mot globale idé
speidere. Deres oppgave var å skanne de globale omgivelsene på jakt etter gode ideer. Man
utviklet etter hvert også et mottaksapparat for disse ideene på Helgeland, der de ble
selektert, tilpasset, videreutviklet og implementert for å passe innenfor eksisterende
strukturer. Den typiske idespeider var en Sandnessjøværing som hadde utdannet seg som
sivilingeniør ved NTNU og MIT, som bodde i Houston, USA, og jobbet innenfor olje/gass
næringen. Gjennom sine faglige globale kompetansenettverk fikk han tilgang til ideer i
tilknytning til olje/gass virksomhet. I kompaniskap med lokale aktører på Helgeland, ble
ideene videreutviklet og implementert. Mottoet var: ”Finn de mest kompetente talentene,
med hjerte for Helgeland, og send dem ut i verden på jakt etter gode ideer”.
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Virksomhetene på Helgeland hadde i 2020 færre faste ansatte. Virksomhetene bestod ofte
av en liten gruppe faste ansatte, og en større gruppe tilknyttede talenter, som var koplet til
sine globale kompetansenettverk.
I 2020 ble også kompetansen til de yngre eldre, de mellom 63 og 75 år, langt bedre ivaretatt.
Denne gruppen hadde både tung kompetanse og en langt bedre helse enn tidligere.
Gjennom en kombinasjon av fleksible AFP ordninger, nettstedet viviljobbeenda.no (som ble
opprettet 2012), og trainee-tankegangen, (Helgelandsbedrifter som gikk sammen) ble de
yngre eldre tilbudt en karriere 2. På denne måten maktet man både å benytte kompetansen
til yngre eldre til verdiskaping på Helgeland, samt å gi denne gruppen et langt mer spennene
og verdig liv.

TILTAK 2:

Økt fokus på omdømmebygging

I en stadig mer globalisert verden ble det i perioden 2010 – 2020 økende konkurranse om
oppmerksomhet. Vi fikk derfor en intensivert konkurranse mellom regionene om å bli sett,
både nasjonalt men også globalt. For å kunne konkurrere effektivt om oppmerksomheten
må en region være kjent for noe, dvs. ha en identitet som skiller regionen fra andre regioner.
Å sette Helgeland på kartet og skape interesse for Helgeland ble derfor stadig viktigere.
Andre regioner i Norge hadde lyktes med å sette sin region på kartet. 14 kommuner i
området rundt Stavanger hadde fra tidlig på 2000 tallet samarbeidet om å profilere seg som
”Stavanger-regionen”. I stedet for et ensidig fokus på Stavanger som oljeregionen fokuserte
de langt bredere på mat (matklyngen), reiseliv og kultur. I 2008 var de europeisk
kulturhovedstad. Dette førte til at innbyggerne både økte sin stolthet og sin bevissthet over
sin egen region. Stavangerregionen gjorde seg i 2008 også bemerket nasjonalt med en svært
vellykket rekrutteringskampanje for regionen.
Et søk på Google i 2009 viste 51.900 treff for Stavangerregionen. Et tilsvarende søk på
Helgelandsregionen viste 1.140 treff.
I arbeidet med å sikre tiltrekningsevnen for attraktiv kompetanse og talenter til Helgeland,
ble det mot 2020 gjennomført en målrettet omdømmebygging av Helgeland. I tillegg så man
at omdømmebygging også bidro til å styrke Helgeland som bostedsregion. Man styrket
markedsadgangen for produkter og tjenester som ble produsert på Helgeland. I tillegg økte
Helgeland sin attraktivitet som område å investere i. Man oppnådde også en bedre
forståelse og gjennomslagskraft for Helgeland innenfor nasjonal politikk.
En vanlig oppfatning av en regions omdømme er: ”Summen av de forestillinger som kunder,
leverandører, samarbeidspartnere, arbeidsmarkedet, konkurrenter, investorer og samfunnet
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har av en region”. Utover mot 2020 innså man imidlertid at de forestillinger regionens
innbyggere selv hadde av regionen, trolig er den viktigste omdømmefaktoren. Altså, en
forståelse av at Helgelands omdømme er summen de forestillinger eksterne aktører og
regionens borgere har av Helgeland.
Allerede tidlig i 2012 fikk man en økt erkjennelse av at en effektiv omdømmebygging ikke
bare kunne oppnås gjennom tradisjonelle markedsføringskampanjer eller gjennom bruk av
tradisjonelle media som TV, aviser etc. Man innså også at fancy hjemmesider hadde liten
virkning.
Fremveksten av de sosiale media, med blant annet en utstrakt bruk av blogger, gjorde at
kommunikasjonsavdelinger ikke lengre hverken kunne eller burde kontrollere virksomheters
kommunikasjon med omverdenen. Vi så at moderne ledere allerede i 2010 hadde startet
med bruk av egne personlige blogger. Hensikten med disse var eksternkommunikasjon med
ulike interessegrupper, informasjonskanal til kunder, journalister og politikere, investorpleie,
bedriftsintern kommunikasjon, kulturbygging, og for å skape nettverk knyttet til
saksområder.
Man så også at tradisjonell bruk av markedsføring og eksternkommunikasjon, der avsender
var en virksomhet, en kommune etc. fikk redusert troverdighet. Søking etter troverdig
informasjon fikk man i økende grad fra ”de som hadde vært der”. Dette innebar innhenting
av informasjon fra både besøkende (kunder, leverandører etc.), men i økende grad også fra
regionens innbyggere.
Man innså at den største delen av eksternkommunikasjonen fra Helgeland foregikk gjennom
den kommunikasjon Helgelendingene hadde med ulike aktører utenfor regionen. Men også
kommunikasjonen med hverandre, og måten de for eksempel møter innflyttere på var viktig.
Inger-Gunn Sande, kreativ leder, Nordnorsk Kommunikasjon AS opplevde følgende da hun og
familien flyttet heim til Brønnøysund i 2007 etter mange år: ”Det aller første mennesket vi
traff, utbrøt vantro: Skal dokker fløtte HIT?? Kver einaste dag de siste 9 åran har e tenkt at e
vil bort herifra!”. Sandes refleksjoner over dette var: ”Ja, så gjør det da. Hut og teks! Tenkte
jeg. Hva slags ambassadør er du for heimplassen din når du møter nye innflyttere på denne
måten? Hva slags omdømme er du med på å skape?”
Den viktigste målgruppen for bygging av omdømme ble dermed regionens egne innbyggere.
I stedet for å ha et ensidig fokus på en liten gruppe Helgelandsambassadører, innså man at
alle innbyggere på Helgeland er ambassadører for Helgeland. Utfordringen var å skape gode
ambassadører. Kalle Tysnes, direktør i Helgeland Vekst AS påpekte allerede i 2009
viktigheten av at Helgelendingene må ta stoltheten tilbake. Man innså etter hvert at uten en
stolthet knyttet til seg selv og egen region, blir omdømmebygging bare staffasje, der man
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etter hvert blir ”avslørt”. Når man skal bygge omdømme er det viktigste hva man gjør, ikke
det man sier at man gjør. Derfor kan man ikke kjøpe seg til et godt omdømme gjennom
annonsekampanjer. Filosofen Sokrates hevdet allerede for 2500 år siden at: "For å oppnå et
godt omdømme må du forsøke å være det du gjerne vil oppfattes som." Man innså etter
hvert at omdømme også er knyttet til forventinger. Om det skapes høyere forventinger enn
det man klarer å levere, er dette skadelig for omdømmet, altså når det blir et gap mellom
det man gjør, og hva det forventes at man gjør. Omdømmet skjer dermed i skjæringspunktet
mellom forventing og opplevelse. Noen ganger kan en region selv skape forventinger,
gjennom for eksempel å love de besøkende at de skal få oppleve verdens vakreste kyst.
Andre ganger skapes forventingene eksternt. Eksempelvis ble både offentlige og private
virksomheter fra 2010 møtt med stadig større forventinger om å være miljøbeviste. Hvis
regionen ikke klarer å levere et besøk til det som oppleves som verdens vakreste kyst, levert
av miljøbevisste virksomheter, kan omdømme skades.
Det ble gjennomført halvårige omdømmemålinger, både blant eksterne aktører og blant
innbyggerne på Helgeland. Gjennom slike målinger fikk man avdekket gap mellom hvordan
eksterne aktører oppfattet Helgeland, og hvordan Helgelendingene oppfattet seg selv. Man
innså etter hvert at ansvaret for omdømmebyggingen var et kollektivt ansvar. Det var den
enkelte borger, virksomhet, ansatte, politiker, journalist etc. som både hadde, og som etter
hvert også tok ansvaret. Omdømme ble bygd gjennom den enkeltes adferd og
kommunikasjon med omgivelsene.

TREND 3:

Økt fokus på klimaendring og miljø

Det arkeologiske fremtidsfunn:





Helgeland var Norges miljøregion
Helgeland
ble
assosiert
med
grønn
vekst,
lavkarbonøkonomi
klimaentreprenørskap
Helgeland hadde Norges grønnest leverandørindustri
Vindmølleparkene på Sleneset og på Reinfjellet var en realitet

og

I 2020 var Helgeland den regionen i Norge som var best på grønn økonomi, og ble forbundet
med grønn vekst, lavkarbonøkonomi og klimaentreprenørskap. Betydelige deler av
verdiskapingen på Helgeland kom også fra disse områdene. Dette var et resultat av at man
på Helgeland allerede i 2010 hadde sett mulighetene knyttet til trenden: økt fokus på
klimaendring og miljø.
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Hva trenden innebar:
Klimaforliket fra 2008 var det politiske kompromiss om Norges miljø- og klimapolitikk
mellom regjeringspartiene Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og
opposisjonspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Viktige elementer innenfor dette
forliket var at Norge skulle være karbonnøytralt innen 2030. Vi skulle overoppfylle Kyotoprotokollen med 10 %, og redusere klimagassutslippene med 15-17 millioner tonn CO2
ekvivalenter innen 2020.
Den rådende logikk i de fleste virksomheter på den tiden var imidlertid at en utvikling av
bærekraftige produkter og tjenester ville skape en ulempe vis-à-vis konkurrentene, gjerne i
utviklingsland, som ikke sto overfor samme type press. Det ble også antatt at en rekke
leverandører ikke kunne levere ”grønn input” og at bærekraftighet ville medføre krav til nytt
utstyr og prosesser. Videre ble det antatt av mange kunder ikke ville betale for mer økovennlige produkter, spesielt ikke når de stod overfor en nedgang i økonomien. Mange
virksomheter valgte derfor å fokusere på behovet for bærekraftighet gjennom å fokusere på
samfunnsansvar, ofte frikoplet fra virksomhetens øvrige målsettinger.
Det vokste seg imidlertid etter hvert en forståelse av at økt miljøvennlighet hverken ville føre
til økte kostnader eller en svekkelse av konkurransedyktigheten. Allerede i 2010 var
klimaendringene et ubestridelig problem. Kundene ble stadig grønnere, og deres støtte til
bærekraftige produkter og praksis var økende over hele verden. Man innså også etter hvert
at det å være øko-vennlig ble en nødvendig kostnad for alle virksomheter. Etter hvert ble det
bare de virksomhetene som gjorde bærekraftighet til en målsetting i seg selv, som oppnådde
konkurransemessige fordeler.

2010 – 2020:
Tidligere presiden Bill Clinton, leder for ”The Clinton Global initiative”, hevdet i 2009 at:
”Grønn teknologi vil være den neste store vekstsektoren”. Fornybar energi, bærekraftig
landbruk, grønn byggedesign, større effektivitet innenfor belysning og ulike elektriske
apparater, og transport vha. ren energi, er eksempler på områder som ble antatt å
representere store og voksende markeder i årene etter 2010. Antakelsene slo til. FNs
miljøvernprogram UNEP anslo i 2009 at markedet for ren energiteknologi kan ha en verdi på
1,9 trillioner dollar innen 2020. De fikk rett.
Nøkkelen til fremgang, spesielt i perioder med økonomiske kriser, er innovasjon. På samme
måte som noen internettselskaper overlevde nedgangen i 2000, gjorde en del selskaper det
bra i kjølevannet av de økonomiske problemer vi opplevde i 2010 og 2011. Dette klarte man
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gjennom å være innovative. De virksomhetene som så på bærekraftighet som et mål i 2010,
ble de som var tidlig ute for å utvikle en kompetanse som det ble vanskelig for
konkurrentene å matche på et senere tidspunkt. På samme måte som informasjonsteknologi
eksploderte på 1990-tallet, ble grønn teknologi (miljøteknologi) den neste store vekstsektor.
De underliggende faktorene som forsterket viktigheten av å ha et sterkere fokus på grønn
vekst, var at priser på energi og andre ressurser både var og er ustabile. De virksomhetene
som hadde optimalisert sin ”bærekraftige profil og praksis”, ble mindre utsatt for disse
svingningene, og var mer tilpasningsdyktige. Kunder, aksjeeiere og offentlige myndigheter
fikk etter hvert større oppmerksomhet rettet mot bærekraftighet, og rettet press mot
virksomhetene slik at de ”gjorde det riktige”. Myndighetenes agenda gikk i retning av et
større fokus på bærekraftighet. Bedrifter som tidlig fokuserte på bærekraftighet, ble mindre
utsatte for endringer av lover og reguleringer. Kapitalmarkedene fikk etter hvert større fokus
på bærekraftighet, og benyttet i økende grad dette som målestokk når
investeringsbeslutninger skulle fattes. De som var først ute tok ledelsen, og det ble vanskelig
for konkurrentene å ta dem igjen.
Helgeland var tidlig ute. Allerede i 2007 hevdet daværende konsernsjef for Miras, Jens
Rønning: ”I framtida blir det veldig interessant å posisjonere seg innenfor miljøteknologi.
Fornybar energi blir viktig fremover, etter hvert som velstanden i verden øker, og
energibehovet øker”. I 2007 hevdet Pere Petit, direktør i Celsa Armeringsstål at: ”Vi kan bli
det reneste stålverket i verden”, og samme år hevdet administrerende direktør i
investeringsselskapet ROI, at de ønsket å investere i prosjekter som satser på fornybar
energi.
Potensialet for miljøvennlig næringsutvikling på Helgeland viste seg ikke å være primært
innenfor drift av for eksempel vindkraftanlegg. Potensialet var i første rekke å finne innenfor
leverandørsiden og innenfor teknologiutviklingen. Innenfor leverandørindustrien så vi derfor
allerede i 2010 et langt sterkere fokus på miljø. Miras Techteam på Mo, utviklet, i samarbeid
med Harstadselskapet Hydra Tidal Energy Technology AS en turbin som utnytter
tidevannskraft. Det viste seg at denne ble den tidevannsteknologien i 2020 som ble benyttet
på steder med store tidevannsforskjeller.

TILTAK 1: Etablering av en visjon for grønn økonomi
I Danmark vedtok den Danske regjering i 2009 en energistrategi der de tok sikte på å doble
energitilførselen fra fornybar energi til 30 % av totalen i løpet av 2025. I Danmark var
vindkraftteknologi blitt den nest største eksportnæringen i 2010, og var det fremdeles i
2020. København kommunes overordnede visjon i miljøpolitikken i 2010 var å gi byen videre
55

til kommende generasjoner i bedre stand enn den var da man overtok byen. I 2010 ble byen
kalt Europas Miljøhovedstad.
I 2010 var det ingen byer eller regioner i Norge som hadde tatt plassen som miljøby eller
som miljøregion i Norge. Denne plassen var ledig. Helgeland innså at de hadde en unik
mulighet. I løpet av 2011 ble det derfor utviklet en visjon for Helgeland: ”Helgeland er den
regionen i Norge som skal bli best på grønn økonomi”. Dette innebar fokus på grønn vekst,
lavkarbonøkonomi og klimaentreprenørskap. Grønn vekst betød at all produksjon ble
vurdert ut fra bidraget til den grønne økonomi. Lavkarbonøkonomi ble vurdert som en
referanseramme for all produksjon, distribusjon og konsum av varer, tjenester og service. I
praksis betød dette at karbonnøytralitet var referansen for alle aktiviteter ned på familienivå
på Helgeland. Klimaentreprenørskap betyr i denne sammenhengen en vektlegging av
entreprenørskap som har klima som en innsatsfaktor eller som en konsekvens av de
aktiviteter og prosesser entreprenøren igangsetter.
Utfordringene med å utvikle en slik felles plattform var i første rekke å finne innenfor den
sterke industriidentiteten som allerede eksisterte på store deler av Helgeland. Dette var en
industriidentitet sterkt knyttet opp mot ”kraftsosialisme”, der vekst settes foran miljø.
I følge Roy Hammer, som i 2009 var Alcoa sin sjef for Alcoas virksomhet i Norge, var og er
aluminium produsert i Norge den minst CO2-intensive aluminiumen som produseres i
verden. I 2010 ble kostnadene knyttet til CO2 utslipp belastet aluminiumsindustrien, selv om
energikilden for aluminiumsindustrien i Mosjøen er og var vannkraft. I 2012 ble det
imidlertid gjort en endring av denne kostnadsbelastningen, noe som gav verket i Mosjøen
store fordeler, fordi kostnadene til CO2 falt bort grunnet vannkraft som innsatsfaktor. Dette i
kombinasjon med et økt fokus på bærekraftighet, satte Alcoa sterkere på miljø kartet.
Den grønne visjonen gjennomsyret en rekke andre områder enn bare industrien, og ble i
økende grad benyttet til å differensiere seg i markeder der konkurransen ble stadig sterkere.
Eksempelvis så vi en utvikling der etterspørselen etter kulturturisme og festivalturisme var
økende, parallelt med at konkurransen også ble sterkere. Også her lærte vi mye av å se til
Danmark. Roskilde-festivalen i Danmark, en av Europas sterkeste merkevarer hadde i 2009
fokus på aksjonen ”Green Footsteps”. Der syklet festivaldeltakerne opp grønne poenger. De
begrenset energiforbruket, pantet, resirkulerte, spiste økologisk mat med grønne fotavtrykk
og flokket til scenen med danske klimaforskere som etter tur holdt foredrag om
utfordringene verden stod og står overfor. Alt dette uten snev av ironi. Roskilde hadde for
alvor påtatt seg rollen som den grønne festivalkjempe.
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Frem mot 2020 fikk Trænafestivalen og alle de andre festivalene som gikk av stabelen på
Helgeland i sommerhalvåret (og i økende grad også i vinterhalvåret) det samme miljøfokus
som Roskilde. Dette bidro sterkt til å sette Helgeland på det grønne kartet.

TILTAK 2: Etablering av Helgeland miljøkonsortium
I 2008 tok HelgelandsKraft initiativ til nettverket ”KlimaHelgeland”, som da bestod av Elkem
Aluminium Mosjøen (nå Alcoa), Statskog SF, Nova Sea og Torghatten Trafikkselskap ASA.
Nettverkets hensikt var å bidra til å redusere miljø- og klimaforurensende utslipp, utvikle
miljøsamarbeidet mellom sentrale næringslivsaktører på Helgeland og bedre bedriftens
resultat. KlimaHelgeland hadde høye ambisjoner for hvilke resultater nettverket skulle
skape. Bedriftene hadde en felles erkjennelse av at langsiktig lønnsomhet er nært knyttet til
et godt miljøarbeid.
Frem mot 2020 ble dette arbeidet kraftig intensivert, gjennom helgelandsvisjonen. Man
innså etter hvert at man i tillegg til miljøarbeidet, også burde øke fokus mot
verdiskapingspotensialet innenfor miljø. I 2012 ble derfor Helgeland miljøkonsortium
etablert. Hensikten med konsortiet var å øke verdiskapingen innenfor den grønne
økonomien, gjennom å fokusere på grønn vekst, lavkarbonøkonomi og
klimaentreprenørskap. Miljøkonsortiet bestod i 2020 av en rekke virksomheter innenfor
ulike næringer, av et støttesystem, representert av offentlige myndigheter, og et
kunnskapssystem. Dette kunnskapssystemet bestod av universitets- og høgskole miljøet
både regionen, i landet for øvrig, og internasjonalt, men også av et kunnskapsintensivt
konsulentmiljø. Dette bidro også med å bygge opp en kunnskapsintensiv tjenesteyting
innenfor grønn økonomi.

TREND 4:

En akselererende teknologisk utvikling

Det arkeologiske fremtidsfunn:






Sosiale medier – ikke fysiske møter
Forbedret virkelighet – ikke virkeligheten
Real World Web – ikke www.
Spesialistene bodde på de ytterste holmer og skjær
Virtuelle fisketurer til Helgelandskysten ble tilbudt
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I 2020 var både enkeltindivider og virksomheter på Helgeland koplet opp mot en virtuell
verden, her og nå, med en ekstrem god oppløsning, linket direkte til store deler av det
globale rom. Dette gjorde at man i 2020 kunne få tilgang til i en spesifikk laks i en fiskemære
hos Nova Sea på Lovund, få opplysninger om næringsinnholdet i laksen, en vurdering av om
dette var en laks som passet egne næringsbehov på det tidspunkt laksen kan leveres, prisen
på laksen, og når den kunne leveres på middagsbordet. Folks spisevaner ble også betydelig
endret, gjennom at man i nåtid kunne overvåke tilstanden til egen biokjemi. Real World
Web, Virtual World, Augmented reality og Sosial software forandret Helgelendingenes liv
dramatisk.
Hva trenden innebar:
I 2000 ble nettaviser sett på som en kuriositet, og vi kunne ikke forestille oss Facebook og
Youtube. Ny teknologi, spesielt informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT), hadde
allerede i 2010 fundamentalt endret måten vi levde våre liv og drev våre virksomheter på,
både innenfor næringsliv og offentlig forvaltning. Vi så det i ulike bransjer som medier,
musikk, bøker, varehandel og reiseliv, der teknologien endret forretningsmodellene radikalt.
Vi så også et stadig sterkere fokus på bruk av IKT til å effektivisere offentlige tjenester.
Begrepet e-Borgerskap, som handler om å kunne ta del i en voksende digital allmenning, fikk
en stadig større plass på agendaen. E-Borgersamfunnet innebærer at offentlig informasjon,
offentlige tjenester og kommunikasjon med myndighetene, i tillegg til andre servicetjenester
blir gjort tilgjengelig i digital form.
Denne utviklingen forsterkes av en rivende teknologiske utvikling også innenfor andre
teknologiområder, eksempelvis nanoteknologi (spesielt områdene fysikk, kjemi, biologi,
medisin og materialvitenskap) bioteknologi, og miljøteknologi. Vi ser også en konvergering
av teknologien. Eksempelvis bioinformatikk (bioteknologi og IT) og t.i.m.e-næringen
(sammensmeltingen av IKT, media og underholdning ).

2010 – 2020:
Til tross for at det i 2010 var betydelige utfordringer, spesielt knyttet til samarbeidet mellom
etater og sektorer, fortsatte omstilling av statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor, i
retning av en større grad av digitalisering.
Ny teknologi endret også fundamentet for verdiskaping. Mobiltelefoner og PC-er kunne
allerede i 2010 kople sammen to milliarder mennesker. Dette førte til økt tilgang til det
globale marked og den globale informasjon. Man fikk også en endring av fokus på hvordan
verdier skapes. Mens man før 2010 i sterkere grad var opptatt av tilbudssiden, sett fra
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virksomhetens interne perspektiv, så vi etter hvert en dreining mot en større
oppmerksomhet mot etterspørselssiden, dvs. kunde perspektivet fikk reelt gjennomslag. De
tradisjonelle modellene av virksomheter og det produktsentrerte synet på verdi, ble i stor
grad utfordret. En av nøkkeldriverne for disse endringene var og er den tilkoplede kunde,
bruker og borger. Dette indikerte et behov for nye strategier og nye måter å organisere på.
Nettsiden wideroe.no, som driftes av det Mosjøen baserte selskapet WIAS ble i 2008 kåret til
en av verdens 10 beste internettsider (den eneste i Nord-Europa). Utgangspunktet der var at
de ”lot kunden ta tilbake makten og velge produktene selv”. ”Vi kler på oss kundene hver
dag vi kommer på jobb”, hevder Odd Langvatn – direktør for WIAS.
Den tilkoplede kunde skaper også muligheter for kriminalitet. WIAS gjorde forretninger av
dette. En viss andel av de flybillettene som kjøpes via internett skjer vha. falske eller stjålne
kredittkort. I et forsøk på å begrense dette, utviklet WIAS, som en bi geskjeft, datasystemer
for wideroe.no, som hadde til hensikt å finne mistenkelige transaksjoner. WIAS solgte i 2010
disse systemene også til andre flyselskap. I 2010 ble hver eneste booking til Widerøe og en
rekke andre internasjonale flyselskaper i Europa og Asia undersøkt av datasystemene til
selskapet i Mosjøen.
Etter 2010 fikk man også en sterkere dreining mot forståelsen av at IKT fungerte vel så mye
som en markedsplass for produktutvikling som en ren distribusjonskanal for informasjon. De
færreste virksomhetene på Helgeland hadde i 2010 benyttet dette potensialet fullt ut. Noen
virksomheter hadde imidlertid lyktes med dette. Eksempelvis WIAS. De hadde allerede i
2010 en kontinuerlig kontakt med sine kunder gjennom en chat-side, der de benyttet den
kommunikasjonen de hadde med kundene til en kontinuerlig produktutvikling. For å kunne
betjene kundene på natten hadde de også et kontor i Thailand, der tidsforskjellen gjorde at
de som jobbet der på dagtid kunne betjene den trafikken de hadde i Norge på natten. Andre
virksomheter på Helgeland benyttet seg av denne type organisering frem mot 2020, der de
bechmarket seg mot WIAS og liknende virksomheter globalt.
Vi introduserte innledningsvis begrepene Real World Web, Virtual World, Augmented reality
og Sosial software. Hva betyr disse, og hvordan påvirket dette virksomheter og borgere på
Helgeland i perioden 2010 til 2020?
Sosial software er en rekke web baserte services og verktøy, som skal sette brukerne i stand
til å kunne kommunisere med hverandre, dele data, informasjon og kommunisere direkte
uten noe mellomledd. Eksempler på Sosial software er blogger, RSS, wikis, pod-, audio- og
videocast. Vi omtaler dette idet videre som sosiale media. I løpet av 2010 -2015 gav
utviklingen oss nye verktøy, som gjorde at vi måtte tenke annerledes mht. hvordan
virksomheter kommuniserer med omverden. Eksempelvis ble omdømmetenkingen endret
fra fokus på store samfunnsgrupper (makro), til en oppsplitting virtuelle miljøer og
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mikrosamfunn. Dette gjorde at man i økende grad gikk bort fra massekommunikasjon til
småskala kommunikasjon eller mikrokommunikasjon. En av konsekvensene var at
virksomhetenes hjemmesider etter hvert fikk mindre betydning.
Når det gjelder virtual world (den virtuelle verden) så vi se en rivende utvikling fra 2015 til
2020. IBM og selskapet bak Second Life, Linden Lab, hadde allerede høsten 2009 lykkes med
teleportering av brukere (såkalte avatarer) mellom ulike virtuelle verdener, noe som da ble
betegnet som et kvantesprang innen utviklingen av 3D verdener. En åpen standard gjorde
det mulig å knytte ulike virtuelle verdener sammen. Brukere kunne med dette bevege seg
mellom 3D plattformer, på samme måte som nettsider i dag er linket mot hverandre.
I 2010 hadde world.wide.web (www) blitt en fundamental komponent knyttet til vår
tekniske og sosiale infrastruktur, og var en avgjørende plattform for å styre informasjon.
Etter hvert som vi bevegde oss mot 2020 ble den praktiske nytten av nettet i langt større
grad vevd sammen med den virkelige verden – en verden av objekter, handlinger, aktiviteter
og hendelser. På samme måte som www førte til en fundamental endring av våre personlige,
arbeidsmessige og sosiale aktiviteter i 2010, utløste ”Real-WorldWeb”, en annen, og mer
fundamental endring frem mot 2020. Hovedideen bak utviklingen av The Real World Web, er
en teknologi som forteller brukeren det han trenger å vite til enhver tid. Real World Web
koplet weben til den virkelige verden gjennom et rikt sett av nettverk og innbakte systemer
og apparater, knyttet sammen av trådløs teknologi og sensorer. Evnen til å henvende seg
direkte, ha tilgang til og påvirke, ikke bare informasjon, men nesten alle aspekter av våre
fysiske omgivelser, endret våre begreper knyttet til koplingen mellom hendelser, respons,
sted og tid. I 1990 kunne ingen ha forutsatt den enorme innvirkning www ville ha. På samme
måte var vi i 2010 ikke helt i stand til å forutse konsekvensene av det å kople weben til den
virkelige verden.
Augmented reality (forbedret virkelighet) innebærer en forbedring av virkelighet der man
integrerer dataanimasjon med et bilde av virkeligheten. Det ble allerede benyttet i 2010,
f.eks gjennom at jagerpiloter benytter videobriller for å skaffe kritisk informasjon. Frem mot
2020 fikk vi en eksplosiv utvikling av denne teknologien.

TILTAK 1:

Økt fokus på infostruktur

På Helgeland hadde man sett viktigheten av ikke bare å fokusere på utbygging av
infrastruktur, i form av veier, tuneller og flyplasser. Man hadde i tillegg sett betydningen av
tilgang til informasjon og kommunikasjon, gjennom å fokusere på utbyggingen av en
infostruktur vha. de teknologiske løsninger som til enhver tid gav størst båndbredde. Frem
mot 2020 var det tilgang til høyhastighets fibernett til de fleste områdene på Helgeland.
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Dette var viktig for å unngå at det ble skapt en digital kløft mellom by og land. Høyhastighets
mobilt bredbånd var også utbredt. I perioden 2000 til 2010 hadde mobilt bredbånd økt
hastigheten 10.000 ganger (med 3G og 4G). Den samme utviklingen skjedde fra 2010 til
2020, men da med en økning på 100.000 ganger.
Dette gjorde at man i 2020 kunne sitte i Sandnessjøen og oppleve en ”virkelig” klem fra sitt
barn som studerte i Sydney. Dette ble mulig etter hvert som utviklingen av Real World Web,
den virtuelle verden, den forbedrete virkelighet og sosiale media i økende tempo forlot
tegnebrettene og ble en del av vår digitale hverdag. Dette gjorde det også mulig å besøke
Vega-øyene virtuelt, uten å være fysisk til stede. Gjennom ny kamerateknologi og sensorer
var det i 2020 mulig å delta på fisketurer på Helgelandskysten, der man kunne være med
som virtuell person, sammen med andre turister fra hele verden. Oversettelsesprogrammer
gjorde det også mulig å kommunisere med de andre virtuelle turistene, uansett hvor i
verden de kom fra. For opplevelsesnæringen på Helgeland hadde dette åpnet veien til det
globale marked på en helt annen måte enn tidligere. I tillegg til de som fysisk besøkte
Helgeland, hadde man nå tilgang til hele det globale marked gjennom en kopling av den
virkelige verden og den virtuelle verden. Det var spesielt mange besøkende fra BRIK landene
(Brasil, Russland, India og Kina), som nå var de store motorene i den globale økonomien. De
besøkte det virkelige, men virtuelle Helgeland, og betalte en langt mindre pris enn det de
som var fysisk til stede betalte. Dette bidro også til en mindre belastning både på natur og
miljø, samtidig som inntektene økte betraktelig for opplevelsesnæringene. Utviklingen av
den forbedrete virkeligheten (augmented reality) gjorde det mulig å bevege seg rundt på
historiske steder på Tjøtta. Man kunne se hvordan det så ut der på vikingtiden, bevege seg
rundt i vikingenes hus, til stede sammen med vikinghøvdingene

TILTAK 2:

Etablering av teknologisk trendovervåkning og tenketanker

Fra 2010 og utover mot 2020 fikk man en hurtigere og mer dyptpløyende
teknologispredning, fordi den globale økonomi ble stadig sterkere integrert. Dette førte til
økt global konkurranse. Denne utviklingen påvirket også ansatte, brukerne og borgerne i
sterkere grad enn tidligere, fordi teknologiutviklingen og teknologianvendelsen førte til
kontinuerlige endringsprosesser. For å kunne møte den eksponentielle teknologiutviklingen,
også innenfor andre områder enn IKT, var det på Helgeland i 2020 etablert en funksjon for
teknologisk trendovervåkning, som igjen var koplet til tenketanker, der ressurspersoner fra
ulike næringer deltok for å fortolke det teknologiske trussel- og mulighetsrommet for
Helgeland.
Samtidig fikk man frem mot 2020 en økt erkjennelse av at teknologi var en nødvendig, men
ikke en tilstrekkelig betingelse for suksess. De som klarte seg best i den globale konkurranse,
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var ikke de som hadde størst teknologifokus, men de som hadde størst fokus på
kundeinvolvering, fordi kundene, brukeren og borgerne var den knappe ressurs i den globale
kunnskapsøkonomien. Å identifisere, redefinere og kontinuerlig overvåke kundenes behov,
ønsker, interesser, preferanser, forventninger og endringer i holdninger og verdier ble derfor
et avgjørende inngrep for næringslivet på Helgeland. Slik ble både infostruktur, teknologisk
trendovervåkning og tenketanker, samt kundeinvolvering koplet sammen på en måte som
bidro til økt verdiskaping på Helgeland i 2020.

TREND 5:

Økt opplevelsesfokus

Det arkeologiske fremtidsfunn:
 Helgeland var større enn Lofoten som reisemål
 Helgeland var Norges mest foretrukne virtuelle reisemål
 Helgeland hadde kun ett destinasjonsselskap: Helgeland Opplevelsesselskap
 De første opplevelsespilotene var utdannet på Helgeland
 Opplevelseshistoriene fra Helgeland bidro til økt verdiskaping
I 2020 hadde opplevelsesøkonomien fått fotfeste på Helgeland, spesielt i skjæringspunktet
mellom kunst, kultur, historie, sport, natur, og anvendelsen av opplevelsene. Etableringen av
et opplevelseskonsortium på Helgeland hadde ført til en langt bedre utnyttelse av
opplevelsespotensialet. I kombinasjon med et langt sterkere fokus på opplevelseshistoriene
fremstod Helgeland som en region der det ble satset sterkt på reelle, forbedrete og virtuelle
opplevelser, muliggjort av ny teknologi.

Hva trenden innebar:
Vi har de senere årene sett en økende etterspørsel etter opplevelser. Dette skyldes i første
rekke en velstandsutvikling, ikke bare på Helgeland og i Norge, men også i en rekke andre
land. Spesielt i BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina), som trolig vil bli de nye
vekstmotorene i den globale økonomi, har den økonomiske vekten vært sterk.
Opplevelsesøkonomien involverer både innholdet og anvendelsen av opplevelsen. Innholdet
er knyttet til f. eks kunst, kultur, historie, sport og natur. Anvendelsen knytter seg f. eks til
utvikling av geografiske steder, styrking av reiselivsnæringen, regional næringsutvikling,
dannelse av kunnskapsklynger og utvikling av nye næringer som musikk og film, samt en
ekstrem anvendelse av den nye teknologien. Innenfor opplevelsesnæringene inngår
kulturnæringene, reiselivsnæringene og sport. Kulturnæringene omfattes vanligvis av
næringsgruppene arkitektur, kulturarv, markedskommunikasjon, design, trykte medier, film,
video, foto, musikk, TV, radio og kunstnerisk virksomhet. Fra 1996 – 2007, hadde disse
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næringene på landsbasis en sysselsettingsvekst på 35 %, og der sysselsettingsveksten
innenfor kunstnerisk virksomhet økte med hele 128 % i samme periode. Reiselivsnæringen
omfatter en lang rekke bransjer, fra hotellovernattinger til eventselskaper og naturbaserte
opplevelser. Innenfor sport inngår idrett og friluftsliv. Både innenfor reiselivsnæringen, og
spesielt innenfor sport, har vi sett en økende vekst de senere årene.
Vi kan skille mellom 4 ulike typer av opplevelser:
1. Estetiske opplevelser
o Her er kunden en passiv men involverende deltaker av opplevelsen.
Eksempelvis den vakre naturopplevelsen ved å besøke Helgelandskysten, eller
et besøk ved Petter Dass museet i Sandnessjøen
2. Underholdende opplevelser
o Her er kunden passiv og ikke selv involvert i selve opplevelsen. Eksempelvis
som tilskuer til et teaterstykke fremført av Nordland teater
3. Utdannende opplevelser
o Her lærer kunden noe nytt og tar aktivt til seg opplevelsen. Eksempelvis
deltakelse på Helgeland Arbeiderblad sin fotballskole, eller et opphold på
Børgefjell Leirskole.
4. Eskapistiske opplevelser
o Her er kunden aktivt involvert i opplevelsen. Eksempelvis deltakelse på en
scooter safari i Hattfjelldal
Det største potensialet, det som gir størst verdi, er der man evner å kombinere alle disse
opplevelsestypene i en totalopplevelse. Hvis man på Trænafestivalen, i tillegg til
naturopplevelsen (estetisk opplevelse) og musikken (underholdene opplevelse), også i større
grad hadde evnet å tilby både utdannende opplevelser og eskapistiske opplevelser, ville man
kunne ha tatt ut langt større verdier enn hva som er tilfellet i dag. Nevernes Havn, som ligger
på Nevernes i Hommelstø, er et eksempel på et privat initiativ, der man har lyktes med å
kombinere flere typer opplevelser. Nevernes Havn er et flerbrukssenter med fokus på
tradisjoner innen jordbruk og fiske. Her finner du mange omfattende utstillinger som
bygninger, redskaper, kunstgalleri, krigsmuseum og informasjonssenteret for Lomsdalen
Najonalpark
Opplevelsesøkonomien er i første rekke knyttet til reiselivsnæringene og kulturnæringene.
Disse har opplevelser som primærprodukt. Opplevelsesøkonomien er også knyttet til de
bransjer og enkeltbedrifter som integrerer opplevelser i produkter og tjenester for å oppnå
en merverdi. Kaffebarkjeden Starbuck har, gjennom tilførsel av design, interiør,
internettilkopling etc. knyttet en rekke opplevelser til det å drikke en kopp kaffe.
Primærproduktet kaffe, blir dermed et biprodukt gjennom tilførselen av opplevelser. Dette
gjør at de kan ta en høyere pris pr. kaffekopp.
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2010 – 2020:
I perioden 2010 til 2020 fikk man en stadig økende oppmerksomhet mot
opplevelsesnæringen. Innenfor denne næringen stod reiselivsnæringen og kulturnæringen i
en særstilling.
I 2010 hadde vi på Helgeland fått et stadig sterkere fokus på reiselivet og reiselivsnæringen.
Denne næringen var organisert i tre ulike destinasjonsselskaper, Helgelandskysten reiseliv,
Destinasjon Helgeland, og Polarsirkelen reiseliv. Ved inngangen til 2010 hadde vi fått et langt
bedre samarbeid mellom disse enn tidligere, bla. gjennom en samarbeidsavtale innenfor
prosjektet ”Totalopplevelsen Helgeland”. I 2020 var det kun ett destinasjonsselskap på
Helgeland: Helgeland opplevelsesselskap.
Vi så en rekke utviklingstrekk frem mot 2020, som påvirket den tradisjonelle
reiselivsnæringen. Andelen eldre fortsatte å øke, mens ungdomsmarkedet (16-35) også stod
for en betydelig del av markedet. Ungdommer fikk økte inntekter, tok stadig oftere sin
utdanning i utlandet, og etablerte sine sosiale nettverk globalt. Dette førte til økende reising
blant denne aldersgruppen. De som var rike på penger, men ikke på tid, benyttet mer penger
på å spare tid. Dette økte markedet for kortere, men flere reiser, samtidig som kravet til
større grad av opplevelse økte kraftig. Den eldre befolkingens økende oppmerksomhet på
helse, førte til at mulighetene for helseturisme og spa-turisme var sterkt økende. De unge
søkte i større grad mer aktive ferieprodukter. Dette førte til en fallende etterspørsel for de
tradisjonelle pakketurene, og en større etterspørsel etter individualisert turisme, og
nisjeprodukter. Et stadig sterkere fokus på miljøvennlighet og klimaendringer øke
etterspørselen etter turer til urørt natur, samt et større krav til at reiselivsaktørene måtte
vise at produktene var bærekraftige. Kulturturisme og festivalturisme var også sterkt
økende. Vi fikk også en økning av markedet for kreativ turisme. Vi så også en endring i
forholdet mellom gjest og vert. Folk søkte i økende grad genuine opplevelser, og opplevelser
på et dypere og mer meningsfylt plan. Folk krevde høyere kvalitet på sine opplevelser.
I 2010 hadde vi fått en økt oppmerksomhet mot kulturnæringene etter at Nærings- og
Handelsdepartementet i 2007 kom med en handlingsplan for kultur og næring. Dette hadde
blant annet resultert i et nordnorsk nettverk av kulturinkubatorer, der Helgeland
Kulturinkubator var ett av miljøene. Samtidig var det enda slik at verdiskapingen fra
kulturnæringene var for lite synliggjort. Dette gjaldt, i tillegg til de økonomiske verdiene,
også synliggjøringen av evnen til å skape bolyst, tilhørighet, identitet, stolthet osv. Koplingen
mellom kulturnæringene og det øvrige næringsliv var enda i 2010 preget av sponsoraktivitet
og kulturaktiviteter i næringslivet. Kulturnæringen hadde enda ett visst hobby stempel, og
deler av næringen stilte seg enda noe kritisk til kommersialisering. I 2020 hadde en rekke
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personer gått fra å ha kultur som hobby, til å bli næringslivsledere og ansatte i
verdiskapende og lønnsomme virksomheter.
En av forklaringene på dette var at man etter hvert fikk en mer helhetlig forståelse av
opplevelsesøkonomien og opplevelsesnæringene. Bildet som tegnet seg i 2010 var
manglende samarbeid, en fragmentering av opplevelsesnæringene samt relativt lav
kompetanse. Man fikk etter hvert en økt forståelse for at man på Helgeland trengte et
samarbeide for å få til verdiskapning i denne næringen. Ideen til Helgeland
opplevelseskonsortium ble født. Vi fikk også et økt fokus på å bygge sterke opplevemiljøer,
med et fokus på nettverk, og da spesielt globale kompetansenettverk.

TILTAK 1:

Etablering av Helgeland Opplevelseskonsortium

PÅ Helgeland fikk man allerede i 2010 en økende erkjennelse av at den estetiske delen av
Helgeland, naturopplevelsen og kultur i seg selv ikke var tilstrekkelig for å kunne utnytte
opplevelsespotensialet, samt at samarbeid var veien å gå. Man fikk derfor en langt sterkere
vektlegging av både underholdene-, utdannende- og eskapistiske opplevelser, og ikke minst
kombinasjonen av alle de fire opplevelsestypene. Man fikk også en økende erkjennelse av at
opplevelsesdimensjonen i langt større grad kunne bygges inn i andre produkter og tjenester
enn det som tradisjonelt hadde vært definert som opplevelsesområdet (kultur og reiseliv).
For å kunne håndtere den økte kompleksiteten, ble Helgeland Opplevelseskonsortium
etablert i 2011. Dette var et konsortium som bestod av næringsaktørene,
kunnskapsinstitusjoner og offentlige aktører. Næringsaktørene bestod i den første fasen av
de som tradisjonelt hadde tilhørt turistnæringene. I neste fase fikk man aktører fra andre
opplevelsesnæringer, som kultur, sport, design/arkitektur, film og musikk, samt
IT/spill/innholdsproduksjon. Etter hvert knyttet også andre virksomheter seg til. Utdannings
og forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt ble knyttet til konsortiet, og det
utviklet seg etter hvert også tjenester knyttet til kunnskapsintensiv tjenesteyting som
spesialiserte seg på opplevelsesdimensjonen. Disse virksomhetene fikk også oppdrag i hele
landet, og i noen grad også internasjonalt. Det offentliges rolle var i førte rekke knyttet til
talentjakt, talentstøtte og å støtte entreprenørene. Dette førte til at bla. Stig Ove Sivertsen,
en av de store opplevelsesentreprenørene på Helgeland, ble støttet med de nødvendige
finansielle og kompetansemessige ressurser til å videreutvikle bla Mosjøen Winter Art
Challenge, en åpen konkurranse for billedkunstnere som ble gjennomført første gang i 2011.
Denne konkurransen var i 2020 en av Europas mest attraktive kunstkonkurranser og
kunstfestivaler, der man på en unik måte evnet å kople sammen alle
opplevelsesdimensjonene i en og samme festival.
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Konsortiet hadde et sterkt fokus på å bygge kompetanse innenfor ledelse av events,
rekreasjon, kultur, design etc. De hadde også fokus på forretningsforståelse der opplevelsen
er den dominerende komponenten. Poenget er at opplevelser bygges inn i hele verdikjeden.
Innenfor konsortiet hadde man også et sterkt innovasjonsfokus, ut fra erkjennelsen av at
ryktet om gode opplevelser skaper vekst. Det er viktig at det kontinuerlig utvikles nye
opplevelser, nye attraksjoner og nye konsepter. Innenfor opplevelseskonsortiet var det
derfor utviklet et ”innovatorium”, der fokus var rettet mot nye opplevelsesideer, samt
utviklingen og implementeringen av disse.
Et av de sentrale områdene konsortiet evnet å utvikle var kompetansebyggingen. Innenfor
konsortiet fikk man relativt tidlig en forståelse av at en av hovedutfordringene knyttet til
urbaniseringen, var at veksten innenfor kunnskapsintensiv tjenesteyting i stor grad skjedde
innenfor storbyene. For deler av opplevelsesnæringene var bildet noe annerledes. Man
hadde innsett at store deler av grunnlaget for opplevelsene, ikke var å finne i storbyene. Her
hadde Helgeland et stort potensial. Dette gjorde at behovet for, og mulighetene for å
benytte høyt utdannede opplevelsesbaserte kunnskapsarbeidere, var spesielt stort på
Helgeland. Som en konsekvens av denne tenkingen ble de første opplevelsespilotene
utdannet på Helgeland i 2016. Dette var studenter som hadde gjennomført et studium på
masternivå innenfor opplevelsesøkonomi. Opplevelsespilotene fikk sin utdanning innen
økonomi, opplevelsesbasert næringsutvikling, kreativitet, innovasjon, og andre sentrale
fagområder. Dette var et studium som var samlingsbasert med samlinger i Mosjøen, i
Sandnessjøen, i Brønnøysund og på Mo. Studiet var et resultat av et samarbeid mellom
Nordnorske, nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige
myndigheter. Disse opplevelsespilotene ble en viktig drivkraft innenfor arbeidet med å
utnytte potensialet for opplevelser på Helgeland frem mot 2020.
TILTAK 2. Sterkere fokus på opplevelseshistoriene
I 2020 så vi et langt sterkere fokus på opplevelseshistoriene. Dette var en videreutvikling av
produkthistoriene, dvs. historier knyttet til produktets opprinnelse, og reisen frem til
sluttbruker. Dette gjorde at man etter hvert utviklet systemer for gjennomgående
elektronisk sporing (E-sporing), der man gjennom nettet kunne få all informasjon om maten
man skulle spise. Hvor var varen produsert? Hvilket næringsinnhold hadde produktet?
Hvordan var varen håndtert på sin vei frem mot forbruker? I 2020 ble opplevelseshistoriene
vektlagt innenfor de fleste næringer. Sporingen ble også knyttet opp mot historier relatert til
at oppdrettslaksen og oppdrettstorsken kom fra verdens vakreste og reneste kyst, at
aluminiumen var produsert med miljøvennlig kraft etc. Opplevelseshistoriene bidro også til å
styrke Helgelandsidentiteten, som etter hvert fremsto i skjæringspunktet og i kombinasjon
mellom opplevelser, miljø og energi.
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For opplevelsesproduktene hadde man i 2020 et langt sterkere fokus på bruken av sosiale
medier for å kunne fortelle gode opplevelseshistorier. Man hadde imidlertid innsett at
markedsføringen har størst effekt når det er kundene selv som sprer budskapet. Allerede i
2010 tid så vi en kraftig spredning av sosiale medier (eks: blogger, RSS, wikis, pod-, audio- og
videocast). Frem mot 2020 fikk man en eksponentiell utvikling av denne teknologien, i
kombinasjon med et sterkere fokus på sosiale nettverk. I motsetning til tidligere, fikk man
mot 2020 også en utvidelse av de sosiale nettverkene til også å inkludere nettvenner man
aldri fysisk møtte. Man fikk dermed en øking i virtuelle reisefelleskap, der man delte
reiseopplevelsen med andre. Dette gjorde at man i 2020 i det alt vesentlige benyttet de
sosiale nettverkene som de viktigste rådgiverne når reiser skulle velges (både virtuelt og
fysisk), samt når produkter skulle kjøpes. Dette gjorde at de sosiale nettverkene i økende
grad ble benyttet til markedsføringsformål. Dermed ble ikke produsentenes historie om
opplevelsen viktigst, men kundens egen opplevelseshistorie. Dette var de mest troverdige
historiene, de historiene potensielle kunder vektla.

EN SAMMENFATNING
Vi har i denne delen av rapporten hatt fokus på Helgeland frem mot 2020. Hvordan 2020 vil
fortone seg for Helgeland, bestemmes i stor grad av Helgelendingene selv. Fremtiden
skapes, og arbeidet begynner nå. Selv om fremtiden er preget av stor usikkerhet, har vi en
rekke utviklingstrekk som er relativt sikre; megatrendene. Disse megatrendene forutsetter
imidlertid at Helgelendingene både må være oppmerksomme på trendene, og på trendenes
konsekvenser. Det kan se ut som om både enkeltindivider, offentlige og private
virksomheter, preges av en viss ”froskesløvhet”. Dette er en situasjon hvor man ikke evner å
se verken trendene, eller trendenes konsekvenser.
Det er en rekke megatrender som vil påvirke Helgeland frem mot 2020. I denne rapporten
har vi rettet oppmerksomheten mot fem trender. For hver av disse trendene har vi foreslått
to tiltak vi mener bør iverksettes for å kunne møte og jobbe med disse trendene. Hver av
trendene representerer egne fagområder, og enkelte tiltak vil berøre både spesifikke
politikkområder, virksomheter og næringer. Innenfor rammene av en slik rapport vil det
naturlig nok bare bli skrapt på overflaten av disse fagområdene, og det har ikke vært
gjennomført dyptpløyende analyser av alle næringer og alle virksomheter som vil komme til
å bli berørt av trendenes konsekvenser. Rapporten vil derfor med stor sannsynlighet møte
kritiske røster. Vi håper dette vil skje. Hvis denne rapporten kan bidra til å reise en debatt
om Helgelands fremtid, så er en av hensiktene med rapporten oppnådd; nemlig å skape et
engasjement blant Helgelendingene om sin egen fremtid. Nedenfor presenteres kort de ulike
trendene, og de foreslåtte tiltakene.
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Fremveksten av et globalisert kunnskapssamfunn gjør at globale eiere legger aktivitetene til
de områdene der lønnsomheten er størst, uansett hvor dette måtte være geografisk. Dette
gjør store deler av næringslivet på Helgeland sårbart. Vi så det gjennom nedleggelsen av Eka
Chemicals og Mosjøen Veveri. Globaliseringen åpner imidlertid også for store muligheter for
virksomhetene på Helgeland. Vi så dette både for Mosjøen Kulde og Klimaservice, og for
WIAS.
For å kunne håndtere globaliseringens utfordringer og muligheter på en bedre måte, foreslår
vi to tiltak. Det første er etableringen av et verdiskapingskonsortium for olje og gass.
Ringvirkningene av olje og gassvirksomheten utenfor Helgelandskysten bør bli langt større
enn hva som er tilfellet i dag. Man må innse at leverandørindustrien på Helgeland ikke vil få
oppdrag fordi de er lokalisert på Helgeland. De må være konkurransedyktige i det globale
marked. Olje og gassaktiviteten representerer dermed en mulig katalysator og en brekkstang
for leverandørindustrien på Helgeland til å kunne bli konkurransedyktig, og samtidig kunne
levere til det globale marked. Konsortiet bør bestå av leverandører og underleverandører til
olje og gassindustrien, offentlige myndigheter, banker, undervisnings og
forskningsinstitusjoner, samt konsulentselskaper. Hensikten med konsortiet bør være å øke
verdiskapingen for de deltakende virksomhetene.
Det andre tiltaket vi foreslår er etableringen av Helgeland Verdiskapingsfond. I fremtiden vil
vi i langt sterkere grad se regionenes kamp mot regionene. Derfor vil det bli stadig viktigere å
fremstå som én region – Helgelandsregionen. For å kunne utvikle en verdiskapende region,
er det viktig med en regional beslutningstaking, fra et regionalt perspektiv, og en langt
sterkere samling av regionale ressurser. Etableringen av Helgeland Verdiskapingsfond
innebærer at de 14 eierkommunene til Helgelandskraft må overføre hele eller deler av det
utbytte de mottar fra Helgelandskraft til ett verdiskapingsfond. Dette er selvsagt krevende,
men vi mener det er helt nødvendig. Helgeland verdiskapingsfond bør ha et fornuftig krav til
avkastning, både bedriftsøkonomisk og samfunnsmessig. Det bør ta risiko, men ikke være
konkurranse vridende. Fondet bør kunne investere i og gi støtte til både infrastruktur og
infostruktur (eks. fiberoptiske kabler), kunnskap og kompetansetilførsel, samt oppkjøp. Det
som må være styrende for fondets aktivitet er fondets hensikt: ”Fondet skal bidra med
langsiktig verdiskaping på Helgeland”.
Urbaniseringen og forgubbingen er en annen trend som vil forsterke seg frem mot 2020. På
Helgeland må det derfor måtte jobbes med, og ikke mot trenden, gjennom et sterkere fokus
på verdiskaping gjennom tilgang til talenter og kompetanse. Vårt første forlag til tiltak er å
øke fokus på talent- og kompetansetilgang, samt globale idé speidere. Dette innebærer å
fokusere på utflyttede helgelendinger, men ikke primært på hjemflytting. Verdiskaping
oppstår i langt sterkere grad om man på Helgeland evner å kople seg til de faglige og
forretningsmessige nettverk, som er etablert av kompetente og talentfulle utflyttede
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Helgelendinger, og kople disse til et samspill med virksomheter lokalisert på Helgeland. Man
må innse at de fleste gode ideer ikke oppstår på Helgeland, men andre steder i verden. Man
bør derfor rette en økende oppmerksomhet mot globale idé speidere med røtter og
tilhørighet til Helgeland. Deres oppgave er å holde oversikt på den globale utvikling på jakt
etter gode ideer, som kan få positive følger for Helgeland. Det bør derfor også utvikles er et
mottaksapparat for disse ideene på Helgeland, der disse blir selektert, tilpasset,
videreutviklet og implementert for å passe innenfor eksisterende strukturer på Helgeland.
Mottoet bør være: ”Finn de mest kompetente talentene, med hjerte for Helgeland, og send
dem ut i verden på jakt etter gode ideer”.
Vi foreslår også ordninger der kompetansen til de yngre eldre, de mellom 63 og 75 å blir
langt bedre ivaretatt. Gjennom en kombinasjon av fleksible AFP ordninger, nettstedet
viviljobbeenda.no (som bør etableres), og trainee-tankegangen, (Helgelandsbedrifter som
går sammen) bør de yngre eldre i økende grad kunne tilbys en karriere 2. På denne måten
kan man både benytte de yngre eldres kompetanse til verdiskaping på Helgeland, samt å gi
denne gruppen et langt mer spennene og verdig liv. De kan også fungere som idé speidere
på sine reiser til fjerne himmelstrøk.
På utdanningssiden vil vi frem mot 2020 trolig se en eksplosjon i nettbaserte markedsplasser
der tilbydere av utdanning og kunnskapssøkende vil finne hverandre. I stedet for en
etablering av høgskole- og universitetssentre, som lett kan føre til lokaliserings konflikter,
bør Helgeland Kunnskapsoase etableres. Dette er en oase som dels bør være virtuelt
organisert, og dels fysisk lokalisert på de fire hovedstedene Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og
Brønnøysund. Hensikten med oasen bør være å utvikle og dele kunnskap som bidrar til
verdiskaping på Helgeland.
Det neste tiltaket vi foreslår for å møte urbaniseringen, er et økt fokus på
omdømmebygging. Dette vil kunne bidra til å sikre tiltrekningsevnen for attraktiv
kompetanse og talenter til Helgeland, styrke Helgeland som bostedsregion, styrke
markedsadgangen for produkter og tjenester som produseres på Helgeland, samt øke
Helgelands attraktivitet som område å investere i. Dette vil kunne bidra til en bedre
forståelse og gjennomslagskraft for Helgeland innenfor nasjonal politikk.
Helgelands omdømme er summen av de forestillinger eksterne aktører og ikke minst
regionens egne innbyggere har av Helgeland. Tradisjonell bruk av markedsføring og
eksternkommunikasjon, der avsender er en virksomhet, en kommune etc. har fått redusert
troverdighet. Dette skyldes femveksten av sosiale media, samt en økende dominans fra
generasjon Y, de som er født mellom 1981 og 1995. Denne generasjon er de første
nettinnfødte. Søking etter troverdig informasjon hentes i økende grad fra ”de som har vært
der”. Dette innebærer innhenting av informasjon fra andre som har hatt erfaringer med og
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fra Helgeland (med besøkende, kunder etc.). Det hentes også i økende grad informasjon fra
innbyggerne på Helgeland. Den største delen av eksternkommunikasjonen fra Helgeland
foregår dermed gjennom den kommunikasjon Helgelendingene har med ulike aktører
utenfor regionen, og hvordan de omtaler seg selv. Den viktigste målgruppen for bygging av
omdømme er dermed Helgelands egne innbyggere. I stedet for å ha et ensidig fokus på en
liten gruppe Helgelandsambassadører, må man innse at alle innbyggerne på Helgeland er
ambassadører for Helgeland. Dette gjør at man må fokusere sterkere på å ta stoltheten
tilbake. Uten en stolthet knyttet til seg selv og egen region, blir omdømmebygging bare
staffasje. Vi foreslår også at det gjennomføres jevnlige omdømmemålinger på Helgeland, for
å få avdekket gap mellom hvordan eksenterne aktører oppfatter Helgeland, og hvordan
Helgelendingene oppfatter seg selv.
Vi har allerede fått et økt fokus på klimaendring og miljø. Denne trenden vil også forsterke
seg frem mot 2020. Å jobbe med, og ikke mot en slik trend, er krevende på et Helgeland som
i stor grad har vært preget av en identitet koplet til kraftsosialisme og motstand mot vern.
Samtidig er det slik at grønn teknologi vil være den neste store vekstsektoren i verden.
Kundene blir stadig grønnere, og deres støtte til bærekraftige produkter og praksis er
økende over hele verden. For å møte utfordringene og mulighetene som ligger innenfor
klimaendring og miljø, foreslår vi to tiltak for Helgeland.
Det første er etableringen av en visjon for en grønn økonomi. København regionen i
Danmark omtales som Europas miljøhovedstad. I Norge er det ingen regioner som har tatt
posisjonen som Norges miljøregion. Denne plassen er derfor ledig, men ikke lenge. Det
jobbes i kulissene også i andre regioner. En grønn visjon for Helgeland vil kunne være:
”Helgeland er den regionen i Norge som skal bli best på grønn økonomi”. Dette innebærer
fokus på grønn vekst, lavkarbonøkonomi og klimaentreprenørskap. Den grønne visjonen bør
gjennomsyre all næringsvirksomhet på Helgeland, samt offentlig forvaltning.
Det andre tiltaket vi foreslår er etableringen av Helgeland Miljøkonsortium, der hensikten er
å rette oppmerksomheten mot verdiskapingspotensialet innenfor miljø. Miljøkonsortiet bør
bestå av virksomheter innenfor ulike næringer, av et støttesystem, representert av offentlige
myndigheter, og et kunnskapssystem. Dette kunnskapssystemet bør bestå både av
universitet- og høgskole miljøet, men også av et kunnskapsintensivt konsulentmiljø. Vi
foreslår også at konsortiet etablerer et innovatorium, som skal ha et spesielt fokus på
klimaentreprenørskap.
Frem mot 2020 vil vi se en akselererende teknologiske utviklingen innenfor informasjons og
kommunikasjonsteknologien (IKT). Innenfor IKT vil sosiale medier, virtuelle verdener,
forbedret virkelighet og Real World Web (RWW) i stor grad påvirke grunnlaget for
verdiskaping, både innenfor private og offentlige virksomheter. Allerede i dag kan to
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milliarder mennesker kople seg til hverandre gjennom mobiltelefoner og PC-er, noe som gjør
at mange har tilgang til det globale marked og den globale informasjon. Sosiale media, som
f.eks blogger og Skype, setter brukerne i stand til å kunne kommunisere med hverandre,
dele informasjon, data og kommunisere direkte uten noen mellomledd. Vi vil også se et
stadig sterkere fokus på bruk av IKT for å effektivisere offentlige tjenester. Innenfor den
virtuelle verden vil vi se en rivende utvikling frem mot 2020, noe som muliggjør turer til
Helgeland, uten fysisk å være der. Utviklingen av den forbedrete virkeligheten (augmented
reality) vil gjøre det mulig f.eks. å bevege seg rundt på historiske steder som Tjøtta. Man vil
kunne se hvordan det så ut der på vikingtiden, bevege seg rundt i vikingenes hus, og være til
stede sammen med vikinghøvdingene. Den viktigste utviklingen innenfor IKT, vil kanskje
være ”Real World Web” (RWW), en teknologi som forteller brukeren det han trenger å vite
til enhver tid. Frem mot 2020 vil den praktiske nytten av nettet i langt større grad bli vevd
sammen med den virkelige verden, gjennom et rikt sett av nettverk koplet sammen av
trådløs teknologi og sensorer. På samme måte som www har ført til store endringer, vil
RWW utløse fundamentale endringer frem mot 2020.
For å kunne møte disse utfordringene foreslår vi et økt fokus på infostruktur, der man i
tillegg til infrastruktur også retter en langt sterkere oppmerksomhet mot utbygging av
høyhastighet fibernett og høyhastighets trådløsnett.
Vi ser også en akselererende teknologiutvikling innenfor andre teknologiområder,
eksempelvis innenfor nanoteknologi (spesielt områdene fysikk, kjemi, biologi, medisin og
materialvitenskap), bioteknologi og miljøteknologi. Vi vil også se en stadig sterkere
sammensmelting av teknologien, der de ulike teknologiområdene vil skape nye næringer.
For å kunne møte denne teknologiutviklingen foreslår vi etableringen av teknologisk
trendovervåkning og tenketanker, der ressurspersoner fra ulike næringer deltar for å
fortolke det teknologiske trussel- og mulighetsrommet som vil komme til å utvikle seg for
Helgeland.
Frem mot 2020 vil vi få et økt opplevelsesfokus, der kundenes totalopplevelser ved kjøp og
bruk av varer og tjenester blir stadig viktigere. Vi vil trolig også se en sterkere
sammensmelting av næringer som har opplevelser som primærprodukt. Dette vil i første
rekke være reiselivsnæringene og kulturnæringene. Opplevelsesøkonomien er også knyttet
til de bransjer og enkeltbedrifter som integrerer opplevelser i produkter og tjenester for å
oppnå en merverdi.
På Helgeland må man innse at naturopplevelser og kultur i seg selv ikke er nok for å kunne
utnytte opplevelsespotensialet. Vi må få et langt tettere samarbeid mellom de ulike
aktørene. For å kunne møte de mulighetene opplevelsesøkonomien innebærer, foreslår vi
etableringen av Helgeland opplevelseskonsortium, bestående av næringsaktører,
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kunnskapsinstitusjoner og offentlige aktører. Hensikten med konsortiet er å utnytte
verdiskapingspotensialet innenfor opplevelsesnæringene. Konsortiet bør ha et sterkt fokus
på å bygge kompetanse innenfor opplevelsesrelaterte fagområder. I forlengelsen av dette
foreslås det at det utdannes ”opplevlelsespiloter” på Helgeland, et studium på masternivå
med en spesialisering innenfor opplevelsesøkonomi. Vi foreslår også at det rettes en langt
større oppmerksomhet mot opplevelseshistoriene, de historiene som forteller om den gode
opplevelsen knyttet til produkter og tjenester fra Helgeland. Vi foreslår også at Helgeland
bør samles i ett destinasjonsselskap: Helgeland opplevelsesselskap.
Hvordan Helgeland forholder seg til utviklingen mot et globalisert kunnskapssamfunn, en
økende urbanisering og forgubbing, økt fokus på klimaendring og miljø, en akselererende
teknologisk utviklingen, samt et økt opplevelsesfokus, vil være styrende for verdiskapingen
på Helgeland frem mot 2020. Hvilke tiltak som iverksettes for å møte disse trendene vil være
avgjørende. Arbeidet starter nå. Innenfor de tiltakene vi har foreslått, har etableringen av
ulike konsortium vært sentralt. Disse foreslås innenfor olje og gass(energi), miljø og
opplevelser. En bærende idé innenfor disse konsortiene er at disse bør være forankret i, og
styres av regionens behov for verdiskaping, og ikke av de gode hjelpernes behov for
prosjektstøtte til egen overlevelse. Dette innebærer en sterk brukerstyring også av de
offentlige midlene. Det offentliges rolle bør i første rekke knyttes til talentjakt, talentstøtte
og å støtte entreprenørene, spesielt klimaentreprenørene.
En viktig funksjon innenfor de ulike konsortiene er også å bygge opp en kunnskapsintensiv
tjenesteproduksjon, noe som også vil gjøre det mer attraktivt for utflyttede talenter fra
Helgeland å bidra til verdiskapingen. Dette gjør koplingen til utdanningsinstitusjoner, både
nasjonalt og internasjonalt viktig. Viktigst av alt er kanskje at konsortiene bør forankres i den
globale virkelighet, med et sterkt regionalt ståsted. Konsortiene bør tenke globalt men
handle regionalt. De ulike konsortiene skal også bidra til å utvikle en ny helgelandsidentitet.
En slik Helgelandsidentitet kan bestå av de tre hovedområdene: Energi, miljø og opplevelser.
Det er innenfor disse områdene Helgeland bør bygge sin fremtid og sin identitet.

72

TRENDENE OG TILTAKENE
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Tiltak 7: Økt fokus på infostruktur
Tiltak 8: Etablering av teknologisk trendovervåking og tenketanker
Trend 5: Økt opplevelsesfokus
Tiltak 9: Etablering av Helgeland Opplevelseskonsortium
Tiltak 10: Sterkere fokus på opplevelseshistoriene

73

