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Stein Simonsen

Stein Simonsen
Sjekk den nye kampanjen til Staples. Responsen har vært helt formidabel, 
med over 200.000 besøk på nettsiden i løpet av ei uke. 

Malin Arntsen
Første bud er å fokusere på det som er positivt. 
Spre det positive ord, da gror det positivt!

lør kl.12.50   Kommentarer - Liker 

Øystein Myrland

lør kl.13.10   Kommentarer - Liker  

Dersom markedsføringen gjøres i fl ere kanaler, for eksempel tv, avis, 
radio og lignende, kan man se hvilken kanal som er mest eff ektiv. 
Dermed kan et markedsføringsbudsjett optimaliseres. 

Sissel Granmo

lør kl.13.57   Kommentarer - Liker  

Vi er ikke redde for å være synlige og å tenke annerledes!
Les mer side 6-11

Søn kl.1901      Kommenter     -    Liker

Mulighetens land
rapporten “Fremtidens 
Helgeland” vil for-
håpentligvis skape 
en fruktbar debatt 
på Helgeland.
Side 16-17

Troner på 
norgestoppen
næringslivet i rana 
gjør det godt 
i nasjonale kåringer.
Side 14-15

Vegg Info Bokser Notater Rock

Steve Kristiansen, Jørn Breivik, Elin Rønning
og 4 andre likte dette

Steve Kristiansen
Har bedriften midler til engasjerende kommunikasjon 
i nedgangstider, er det lettere å bli lagt merke til. 

Jørn Breivik
Vi er nå i hvert fall med på hvert et arrangement, og har 
annonser i alt fra Elgposten til Mono; Helgeland Sparebank 
er jo lokalbanken!

Steve Kristiansen
Var forresten juryleder under Gallaria 
i hjembyen din her i vinter.

Elin Rønning
Raille! Det er de gode og kreative ideene 
som bringer verden videre.

Skriv din kommentar ...

Et medlemsmagasin fra



LEDER
Medias makt
Hvor langt kan media gå for å presentere saker? Det kan virke som om grensene fl yttes 
lenger og lenger. mange ganger blir jeg uvel av å få så mye informasjon om en sak, 
informasjon som egentlig ikke har noe med saken å gjøre. tV er brutalt og vi tv-tittere 
synes det er underholdende å følge med når mennesker blir presset til det ytterste med 
en mikrofon under nesen.

i norge ser vi at politikere er spesielt utsatt. Det er ikke greit for den som sier et skjevt 
ord eller forsnakker seg i forhold til partiprogrammet, eller at det ikke helt stemmer 
med det de sa året før. og nåde den som velger å gå fra kona i en hektisk valginnspurt.

også lokalt ser vi fra tid til annen at enkeltpersoner får kjørt seg i media. Det opprettes 
facebook-grupper under de utroligste navn. Her utvikles det en massesuggesjon, der 
”alle” føler behov for å mene noe om saken eller personen, uten at de har satt seg 
skikkelig inn i hva det handler om. Som en sauefl okk roper vi ut ting om saken eller 
personen som vi innerst inne vet vi egentlig ikke mener, men vi blir revet med. Vi glem-
mer at det er mennesker vi har med å gjøre. Disse har familie og barn som selvfølgelig 
også får med seg det som legges ut for hele verden. Hvorfor har vi så stort behov 
for å mobbe/kritisere andre, som vi ikke kjenner en gang? Det er skummelt når slike 
grupper lages som et stunt før all relevant informasjon ligger på bordet. tendensen på 
facebook og andre sosiale medier er at folk tømmer seg og får seg til å si de merkeligste 
ting. jeg vil tro mange sliter med dårlig samvittighet fordi de har bidratt til å sparke de 
som ligger nede fra før.

gjør dette at mange gode kandidater både til sentrale næringslivsjobber og til politiske 
verv kvier seg for å påta seg jobben? etter min mening må media ha større takhøyde for 
at aktører kan trå litt feil iblant, være raus. jeg forstår at konfl ikt- og tabbestoff selger, 
men media går for langt i mange tilfeller. Spesielt viktig er det når unge mennesker 
påtar seg en rolle, for eksempel i politikk og organisasjonsliv. jeg håper de mer erfarne 
gir rom for feilskjær, at dørstokken er lav og taket høyt. Uten det går vi glipp av at mange 
dyktige unge engasjerer seg i samfunnsdebatten. Det er en fare for demokratiet.

• Utgiver: rana næringsforening (rnF)

• Ansvarlig redaktør: Anita Sollie

• Opplag: 1200

• Redaksjon: mye i media AS; 

 elin rønning   

 rigmor nygård Hansen

 eldbjørg Fagerjord

 Anders ildstad

• Grafi sk produksjon: 

 Visuell Design AS  - ViDe0150

• Foto: rami Abood. 

• Neste utgave:  juni 2010

• Distribusjon: 

 Alle medlemsbedrifter i rnF, 

 politikere og mo i rana lufthavn.

Annonsepriser: 
1/1 side  10 800,-  
1/2 side    7 600,-  
Bakside  15 600,- 
Kvartside  5 100,-
Annonsereportasjer 15 900,-

Pris for medlemskap i RNF:
1 årsverk: 1 050,- pr år
2–5 årsverk:   1 575,- pr år             
6–10 årsverk:  3 150,- pr år                
11–20 årsverk:  5 150,- pr år
21–50 årsverk:  6 825,- pr år
51–100 årsverk:  10 500,- pr år
101–200 årsverk:  13 350,- pr år
200–300 årsverk:  15 750,- pr år
over 300 årsverk: 20 000,- pr år
Nyetablerere: Gratis første året
For personlige medlemmer 
og organisasjoner:     1 000,- pr år
+ Årlig kontigent  250,- pr år

Rana Næringsforening
Halvor Heyerdahls v 48, 8626 Mo i Rana.
Telefon: 75 15 15 95 
Postadresse: Postboks 500 
8601 Mo i Rana
e-post: post@rananf.no

Annonsekontakt
Gerd Dreyer Larssen
tlf: 959 28 326
gerd@myeimedia.no

Gi tips
Har du en sak du mener vi bør skrive om? 
tips oss gjerne! ta kontakt med 
Mye i media på telefon 993 87 499 
eller på e-post post@myeimedia.no
eller kontakt rnF

MONO – et magasin for næringslivet i ranaregionen
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Mono, det ferske 
magasinet du holder 
i hånda, er næringslivets 
eneste felles kanal 
i distriktet – derav 
navnet Mono. Her får 
Rana Nærings forenings 
medlemmer komme til 
orde og du kan lese om 
stoffområder som er 
aktuelle for næringslivet  
i Rana og omegn.
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Steve Kristiansen, Jørn Breivik, Elin Rønning
og 4 andre likte dette

Steve Kristiansen
Har bedriften midler til engasjerende kommunikasjon 
i nedgangstider, er det lettere å bli lagt merke til. 

Jørn Breivik
Vi er nå i hvert fall med på hvert et arrangement, og har 
annonser i alt fra Elgposten til Mono; Helgeland Sparebank 
er jo lokalbanken!

Steve Kristiansen
Var forresten juryleder under Gallaria 
i hjembyen din her i vinter.

Elin Rønning
Raille! Det er de gode og kreative ideene 
som bringer verden videre.

Skriv din kommentar ...

Et medlemsmagasin fra

Momek var en av bedriftene som fikk 
presentere seg for Nordlandsbenken. 

Stort logiStikkproSjekt
De eksterne transport- og håndteringskostnadene 

til bedriftene i Mo Industripark er estimert mellom 
600 og 700 millioner kroner i året. Et prosjekt som 

skal samordne logistikken og redusere 
kostnadene er nå i startgropa.

– Vårt mål er å redusere transportkostnadene med 
fire prosent. Dette vil da årlig kunne utgjøre mellom 

24 og 28 millioner kroner i kostnadsreduksjon for 
bedriftene, sier prosjektleder for forprosjektet, 

og forretningsutvikler, Kjetil Mørkved, 
i Mo Industriinkubator. Forprosjektet som formelt 

eies av Mo Industripark AS, har pågått i et halvt år 
og har involvert en rekke av bedriftene i Mo Indus-
tripark, samt selskap relatert til transportnæringen. 

Nå er hovedprosjektsøknad til Innovasjon Norge 
sendt og Mørkved håper snarlig å få i gang ulike 

kompetansehevende tiltak, spisskompetente logistikk-
miljøer som skal snu hver stein, og å komme 

i gang med det omfattende samarbeidet 
mellom bedriftene som er involvert. 

– Prosjektet er stort og gjelder i første omgang bedrif-
tene tilknyttet industriparken, men vi har som målset-

ning å oppskalere prosjektet løpende etter hvert som 
det vil være hensiktsmessig, sier Mørkved. 

Viktig møte
19. februar fikk industrien i Rana besøk 

av Nordlandsbenken på Stortinget. Miras, 
Momek og Molab presenterte seg og la fram 

utfordringer de vil stå overfor i nærmeste 
framtid på ulike felt, men særlig i forhold til 

oljevirksomhet på Helgelandskysten. Møtet ble 
avsluttet med rundtur i Mo Industripark. 
Nordlandsbenken ga uttrykk for at møtet

med industrien hadde vært nyttig. 

StAtUeStAtUS

repreSenterer Viktig næring
Barnas gode venn, “klatrehesten” rett nedenfor 
Smørøyet, har nettopp navnet “Hesten” og er 
laget av Norges fremste skulptør av dyr - Skule 
Vaksvik. Det er samme mannen som har laget 
skulpturen av elgen som du ser når du kjører 
 inn til Sandnessjøen. 
 
Skulpturen ble i sin tid gitt av Sparebanken Rana 
til Nord-Rana Bondelag i forbindelse med deres 
100 års-jubileum. Målet den gangen var å gi en 
skulptur som hadde tilknytning til næringen som 
Bondelaget representerte. Valget falt da på et dyr 
som har lang tradisjon innenfor landbruket, og 
som i århundrer har vært en kjent og kjær bidrags-
venn og arbeidskollega for mange bønder. 
 
Skulpturen er etter avtale med Bondelaget plas-
sert i sentrum utenfor banken, fordi at flest mulig 
mennesker skulle kunne få glede av denne flotte 
skulpturen som representerer en næring som har 
vært svært viktig for Ranas befolkning opp 
gjennom årene. 

nY SeniorrÅDgiVer i rU
Monica Hagen er ansatt som seniorrådgiver i Rana 
Utviklingsselskap. Hagen kommer fra en stilling som 
miljøingeniør i Celsa Armeringsstål, hvor hun har 
jobbet i fem år. Hagen er utdannet sivilingeniør fra 
NTNU innen energi og miljø. 
– Vi ansetter Monica for å sikre den kapasiteten 
og det kompetansenivået vi har behov for framover, 
sier administrerende direktør i Rana Utviklingsselskap, 
Helge Stanghelle. 



             

ForSker pÅ lokAl 
næringSliVSjoUrnAliStikk

Birgit Røe Mathisen, frilansjournalist med base i 
Bodø, har akkurat begynt på et treårig doktorgrads-

prosjekt i sosiologi ved Høgskolen i Bodø. Her skal 
hun skal forske på næringslivsjournalistikk i norsk 

lokalpresse. Prosjektet har tittelen “Lokalpressen og 
næringslivet - en sosiologisk analyse av aviser i spen-

ningen mellom granskningsoppdraget og lokalpatrio-
tismen.” Røe Mathisen skal både lage en innholds-

analyse av næringslivsstoffet i ulike lokalaviser, og 
gjøre dybdeintervju med journalister, redaktører 

og representanter for næringslivets kilder. Doktor-
gradsstipendiaten bruker vårhalvåret til å velge ut 

aviser og artikler for sin forskning, og ser det absolutt 
som mulig at Rana blir representert i forskningen. 

FokUS pÅ økologiSk økonomi
I januar og februar inviterte Rana Næringsforening 

til næringslivslunsjer med fl ere aktuelle og spennende 
foredrag på plakaten. I tillegg til temaer som sam-

ferdsel på Helgeland, Helgeland 2020, Verket 2010 
og Widerøes og NSBs planer for 2010, holdt profes-
sor Ove Jakobsen fra Handelshøgskolen i Bodø tors-
dag 4. februar et engasjerende og tidsriktig foredrag 
om økologisk økonomi. I lys av global fi nanskrise og 
klimautfordringer er dette tverrfaglige fagfeltet svært 

aktuelt. Økologisk økonomi er en alternativ øko-
nomisk modell som innebærer å se økonomien i en 

større sammenheng. Gjennom å betrakte samhand-
ling som et grunnleggende prinsipp gjør denne type 
økonomi mennesker gjensidig ansvarlig for det som 

skjer i verden. Helgeland Sparebank spandarer 
næringslivslunsjene også i 2010.  

lAnDBrUkSgrUppA 
pÅ orrHAUgen gÅrD
Bransjegruppe landbruk i Rana Næringsforening besøkte 
nylig ett av gruppas medlemmer, Elin Orrhaug, på 
Orrhaugen Gård i Bleikvasslia, for å avholde gruppemøte. 
Der ble bransjegruppa enig om hva handlingsplanen for 
2010 skulle innbefatte for landbruksnæringen. Ifølge Toril 
Valla, medlem i landbruksgruppa og styremedlem 
i Rana Næringsforening, kommer gruppa til å bruke 
planen for å fremme landbrukets næringsinteresser for 
å integrere landbruket i resten av næringslivet.

kAnDiDAt HelgelAnD
Kandidat Helgeland er et traineeprogram som 
samarbeider med ulike bedrifter i forskjellige 
bransjer på Helgeland. Som trainee i Kandidat 
Helgeland får deltakerne muligheten til å jobbe 
i noen av Nord-Norges mest spennende bedrifter.
Traineeperioden i Kandidat Helgeland varer i ett 
år, og kandidaten blir utplassert i samme bedrift 
gjennom hele perioden med muligheter for fast 
ansettelse etter endt traineeperiode. Deltakerne 
vil delta på en kompetanserekke sammen med 
traineer fra andre bedrifter og få en tilrettelagt 
studietur til Brüssel i traineeperioden.
Det er nå ledige traineestillinger i følgende 
bedrifter: Helgeland sparebank, Norconsult 
AS, Celsa Armeringsstål,  Mo Industripark AS 
og Kunn-skapsparken Helgeland AS.  Trainee-
programmet er støttet av Partnerskapet Indre 
Helgeland.Vil du vite mer: 
www.kunnskapsparken.com

næringSUtVAlget 
prioriterer SentrUmSUtVikling
Det nyopprettede Næringsutvalget arbeider videre 
med aktuelle saker for næringslivet i Rana. Utvalget 
er et rådgivende organ som på en konstruktiv måte 
skal understøtte utvikling og vekst i Rana-samfunnet. 
Næringsutvalget består av 11 representanter, hvorav 
næringslivet har fl ertall. I februar hadde utvalget et 
nytt møte, og områder som for tida prioriteres, 
er Rana som et regionalt senter, samferdsel, 
sentrumsutvikling og kompetanse.



BLI SETT OG HØRT

Tenk nøye over budskapet
– Da vi startet opp var Rødøy en kommune som alltid ble nega-
tivt omtalt i media. Det var veldig sjelden noe positivt kom fram. 
Vi bestemte oss fra dag én at vi skulle fokusere på det positive. Det har 
vi vært kjempebevisste på, og er mye av grunnen til at vi har vært så mye 
i media, sier Arntsen.

Klokkergården fokuserer på hvordan problemer kan løses, ikke hvem 
som har skylda for problemet.
– I kontakt med media er det viktig å tenke nøye over hva en vil skal 
komme fram. Man må være veldig bevisst budskapet sitt, sier Arntsen.

Bestemmelsen med å fokusere på det positive kom etter å ha sett hva 
negativ medieomtale kan gjøre med folket i et lokalsamfunn.
– Menneskene her ble dyttet ned ved at de hele tida ble fortalt det 
negative om hjemstedet sitt. Vi så en effekt med en gang vi begynte 

å fokusere på det positive, ikke minst blant ung-
dommene her, forteller Arntsen.

Er blitt merkevare
Dagbladet har omtalt Klokkergården. Likeså 
har VG, Aftenposten, Dagens Næringsliv, 
forskjellige lokalaviser landet rundt og lokale 
medier.
– Det har betydd enormt mye for oss. 
Markedsføringsverdien har vært kjempestor, 
sier Arntsen. Klokkergården bruker lite penger 
på markedsføring.
– Den beste markedsføringa vi har er fornøyde 
kunder. Det er den beste kanalen, framholder 
hun. Likevel, noen tiltak er igangsatt. For eks-
empel var Klokkergården med på reiselivs-

Malin Arntsen, daglig 
leder ved Klokkergården, 

når mediehøyder 
med positivitet. 

Foto: Leif  Karstensen

Faksimile fra Dagbladet
25. februar 2009
Faksimile fra Dagbladet
25. februar 2009

Når mediehøyder 
med positivitet

Planlegger du kundeavis? Ta kontakt med oss!
Ta kontakt med meg på:

Visuell Design AS
Mobil: 916 01 499



Klokkergården har vært omtalt i landets største 
aviser og lokalaviser rundt om i Norge.
Daglig leder Malin Arntsen ved Klokkergården 
i Rødøy har ikke løpt etter Dagbladet, VG, 
Aftenposten og Dagens Næringsliv, men når 
de har tatt kontakt har hun hatt budskapet klart.  

messa på Lillestrøm for første gang i år. All medieomtalen har gjort 
Klokkergården til en merkevare.
– Det er selvfølgelig kjempeartig. Så er det hvordan vi greier å utnytte 
det, bemerker Arntsen.

Hun har følgende medietips å komme med:
– Første bud er å fokusere på det som er positivt. Spre det positive ord, 
da gror det positivt. Ellers er det viktig at man er fokusert på det som 
er bedriftens grunnleggende verdier, og at man ikke lover mer enn 
man kan levere.

FAKTA:
I sin tid var Klokkergården internatskole i Rødøy kommune. I dag er 
den et særpreget overnattings- og spisested hvor besøkende kan få 
smake tradisjonskost og hvile i historiske omgivelser. 
Daglig leder er Malin Arntsen.

MER 
SOSIALE 
MEDIER

Norske virksomheter vil doble aktivitetsnivået 
i sosiale medier i 2010. Det viser en undersøkelse 
gjennomført av Den Norske Dataforening i samarbeid 
med Kommunikasjonsforeningen og kampanje.com.

HAR DU TENKT Å KASTE DEG PÅ? 
HER ER NOEN TIPS.

10 bud for bedriften
1. Registrer merkevaren/brukernavnet 
 i alle sosiale medier. 
2. Velg medium ut ifra målgruppen, men vær 
 representert på YouTube, Twitter og Facebook. 
3.  Alle sosiale medier har hver sine fallgruver. 
 Følg med og få råd. 
4.  Sosiale medier koster tid og krefter. 
5.  Automatiske brukerkontoer eller brukerkontoer  
 som blir oppdatert med forhåndsprogrammerte   
 meldinger gir ikke noen resultater. 
6.  Den ene dagen kan du være kjempepopulær og  
 den neste dagen er du lite i fokus. 
7.  Aksepter at en person eller organisasjon ikke kan  
 styre eller kontrollere strømmen av meldinger. 
8.  At en bedriftskonto har mange følgere/ medlem  
 mer betyr ikke nødvendigvis at man treffer sin   
 målgruppe. 
9.  Tvitrere følger ikke bedrifter/selskaper; de følger  
 engasjerte og motiverte brukere som jobber for  
 bedrifter/ selskaper.
10.Utarbeid en felles plattform for ansattes bruk av  
 sosiale medier. 

Kilde: www.suongir.blogspot.com 

HVA ER SOSIALE MEDIER?
Et sosialt medium er en nettside der brukernes 
deltakelse i nettsiden og kommunikasjon seg 
imellom står i sentrum.  1 av 20 norske bedrifter 
bruker sosiale medier.

Eksempler på sosiale medier: 
Facebook  •  Twitter  •  YouTube  •  Blogger

Noen lokale bedrifter i sosiale medier:
!Solid
Stenneset
Nordland Teater
Mye i media

Planlegger du kundeavis? Ta kontakt med oss!
Ta kontakt med meg på:
Visuell Design AS
Mobil: 916 01 499



BLI SETT OG HØRT

Budskapet 
skal oppleves
En klar tendens i kommunika-
sjonen ligger i mellomrommet 
mellom reklameideer og PR-
ideer, ifølge Stein Simonsen, 
tekstforfatter i Dinamo. 

Konkret betyr det at i stedet for å fi nne på nye 
måter å fortelle om merkevaren på, så utvikles det 
heller ideer til aktiviteter som gjør at målgruppa 
opplever budskapet i stedet for å bare se, høre eller 
lese om det. 

Stein Simonsen trekker fram en jobb han og hans 
kolleger i Dinamo har gjort for Staples som et 
godt eksempel på dette.
– Oppgaven var å skape oppmerksomhet rundt 
at kontorutstyr-butikkene Binders og Corporate 
Express skulle bytte navn til ett, felles nytt, nem-
lig Staples. Ikke verdens mest interessante foran-
dring for folk fl est, men veldig viktig for kunden 
å få gjort kjent. Ideen ble å utlyse jobben med å 
erklære det nye navnet på dagen for det offi sielle 
navnebyttet. Jobben besto altså helt enkelt i å si 
Staples, og for dette skulle vedkommende få en 
halv million kroner. For å søke på jobben måtte 
man besøke en nettside og avlegge stemmeprøve 
som beviste at man kunne uttale navnet riktig, 
deretter skrive en kort søknad og innhente refe-
ranser, forteller Simonsen.

En tradisjonell måte å tilnærme seg oppgaven på, 
ville være å rykke inn annonser som bare kunn-
gjorde navnebyttet. I stedet for å bruke pengene 
på å kjøpe annonseplass, ble pengene lagt 
i premiepotten, slik at folk fi kk noe å snakke om.

 – Responsen har vært helt formidabel, med over 200.000 besøk på nettsiden 
i løpet av ei uke. Dermed har kampanjen - og dermed også navnebyttet 
- blitt snakket om og spredt i ubetalte medier, rundt lunsjbord og 
i sosiale medier. Kunden har fått enorm oppmerksomhet, sier Simonsen, 
og legger til:
– Selv om budsjettene på en slik aktivitet selvsagt er større for en inter-
nasjonal merkevare som Staples, enn det som er vanlig rundt i distriktene, 
kunne og burde denne måten å tenke på like godt ha vært brukt i mindre 
skala på mindre steder. 

! Man skiller mellom betalt kommunikasjon (reklame) og ubetalt kom-
munikasjon (PR).

KOMMUNIKASJON

REKLAME

KAMPANJE

BUDSJETT

OPPMERKSOMHET

IDÉER

MEDIER
PR

RESPONS

Vi produserer årsmeldinger, kundeaviser og brosjyrer.

Mye i media AS
Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana

Rundingen ved Mo Industripark
Telefon:993 87499

www.myeimedia.no

SITUASJONEN I RANA
– Situasjonen for betalt kommunikasjon i Rana er preget mer av salgs-
budskap, type “tilbud på kylling”, enn langsiktig merkevarebygging. Den 
viktigste mediekanalen for ubetalt kommunikasjon er vel Rana Blad, og 
jeg er ikke helt sikker på om det lokale næringslivet alltid er seg bevisst 
den muligheten de har for å tilrettelegge for artikler som kan skape 
et positivt bilde av en bedrift eller et produkt, sier Stein Simonsen, 
ranværing og tekstforfatter i Dinamo. 



Annonsér 
i nedgangs-
tider

Alle kan gjøre sitt for miljøet, 
mener Siv Tone Valrygg.

– Det som kanskje er lett å glemme, er at “krisetid-
er” er en strategisk unik mulighet til å skille seg ut 
fra konkurrentene. 

Dette sier art director Steve Kristiansen i HK Reklamebyrå i Tromsø og 
juryleder under Gallaria 2010. Har bedriften midler til sprek og engasjerende 
kommunikasjon i nedgangstider, er det lettere å bli lagt merke til.

Resepten
– Litt forenklet kan man si at mange posisjoner endres i nedgangstider, og 
vedlikeholdes i oppgangstider. Det er en resept tradisjonsrike merkevarer 
har kjørt i årtier, uavhengig av konjunkturendringer. Ofte er det de merke-
varene vi stoler på og kjenner fra nedgangstidene vi velger også i oppgangs-
tider, sier Kristiansen.

Tvinger fram noe nytt
Behovet for å kommunisere hva man selger, hva bedriften står for, endrer 
seg ikke om det er krisetider eller ikke. 
– Kunden slutter ikke å vurdere din bedrift opp mot konkurrenter fordi 
avisene skriker fi nanskrise. Å kutte annonsering og/eller markedsføring 
i dagens mediesamfunn, er på mange måter som å melde seg ut av konkur-
ransen - man blir man raskt glemt.  

Når det er sagt, så tvinger krisetider ofte bedrifter til å tenke nytt og annerledes. 
Kravet til at reklamen virker og engasjerer et kravstort publikum, blir tyde-

 

Internaviser, pressemeldinger og foto får du hos oss.
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STEVE OM SOSIALE MEDIER
– Når det gjelder sosiale medier, er 
kanskje hypen større enn nytten foreløpig, 
og ofte et supplement til andre kanaler.
Like fullt er det en arena man er nødt til 
å forholde seg til. Merkevaren din er ofte 
det andre sier noe om i disse foraene, 
og slike debatter går oftere og oftere på 
nett. Sosiale medier er i motsetning til 
mange tror ikke noe gratisfora - det ligger 
mye teknisk og strategisk arbeid bak de 
kommunikasjonsjobbene som lykkes på 
disse arenaene!

ligere og viktigere. Men utfordringen i reklamen 
er alltid den samme uavhengig av virkemåte – det 
handler om få solgt sin vare eller tjeneste.

Gallaria smart
Kristiansen, som var juryleder under Gallaria 
2010, mener å se at annonseutviklingen i Rana er 
positiv. 
– Det synes at fl ere av bedriftene legger mye tid, 
sjel og penger i annonser på ulike medier. Men 
når det er sagt, er det forbedringspotensial. 
Spesielt gjelder det kanskje elementet av historie-
fortelling, forenkling av budskap og den gode 
ideen. Juryen så fl ere konturer av gode ideer, men 
så skortet det litt på gjennomføringen av ulike 
grunner, sier Kristiansen. 

Han mener Rana Næringsforening har gjort noe 
veldig smart for næringslivet med arrangementet. 
– Man omfavner mange ulike deler av nærings-
livet og man får en følelse av fellesskap. Det tror 
jeg er viktig. I det store og hele tror jeg at Gallaria 
er et arrangment til etterfølgelse for fl ere byer, 
sier Kristiansen



Synlig 
med 
markeds-
førings-
miks

Helgeland Sparebank er om ikke allstedsnærværende, så ofte sett rundt 
på arrangement og blant annet i aviser, magasiner og på kino. Blant 
annet annonserer banken i alt fra Elgposten i Hattfjelldal til Rana 
Næringsforenings magasin Mono for å bygge opp under sin visjon; å 
være lokalbanken på Helgeland. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

Fristes ikke
– I bunnen ligger en planprosess der vi har ei klar målsetting, og vi lager 
en strategisk plan for å nå den. Det dreier seg om å få et klart bilde av 
nå-situasjonen, av ønsket situasjon og tiltakene som må til for å kom-
me fra nå-situasjon til ønsket situasjon, sier Jørn Breivik, markedssjef  
i Helgeland Sparebank.

Du har sikkert lagt merke til Helgeland Sparebanks tilstedeværelse på
”hvert et arrangement”. Bak ligger en møysommelig prosess.

Den grundige kommunikasjonsplanen viser 
hvordan virksomheten kan bruke informasjon 
og kommunikasjon for å nå sine mål over en 
tidsperiode og komme nærmere sin visjon om å 
være en drivkraft for vekst på Helgeland. Det er 
viktig å ikke miste fokus.
– Vi jobber ufortrødent videre inn mot de lang-
siktige målene vi har satt – vi kan ikke bli fristet 
til å gjøre et stunt bare fordi noen andre gjør 
det. Et annet suksesskriterium er å være streng 
på kvaliteten.

BLI SETT OG HØRT

Planlegger du kundeavis? Ta kontakt med oss!
Ta kontakt med meg på:

Visuell Design AS
Mobil: 916 01 499



Samsvar
Helgeland Sparebank ble nominert til årets bedrift under Gallaria, der 
det i begrunnelsen blant annet ble sagt at det ikke er ett arrangement 
som går av stabelen uten at Helgeland Sparebank er tilstede.
– Målet vårt er å være lokalbanken på Helgeland. Hva kan få folk til å se 
på oss som lokalbanken? Her er synlighet et viktig element. Det er viktig 
for oss å vises der folk ferdes for å synliggjøre samfunnsengasjementet 
vårt og bankens merke, sier Breivik.
Noe av det viktigste i markedsføring er ifølge Breivik samsvar.
– Det må være samsvar mellom det som kommuniseres utad og det 
kundene faktisk møter. En god planprosess som ligger i bunnen for 
markedsføringa er også viktig, sier Breivik.

Målet til Helgeland Sparebank er å være lokalbanken på Helgeland. Hva kan få folk til 
å se på dem som lokalbanken? Synlighet er et viktig element.

Internaviser, pressemeldinger og foto får du hos oss.
Mye i media AS
Telefon: 993 87499
www.myeimedia.no

– Markedsføring er alfa og omega for å gjøre det 
bra, og vi er ikke redde for å være synlige og å tenke 
annerledes, sier daglig leder Sissel Granmo på 
Clinique-82.

Bedriften har gjort forskjellig for å synes i markedet, 
selv om de er en liten bedrift – blant annet egen 
kundeavis, kinoreklame og annonser. 
– Vi har et stort markedsføringsbudsjett, men det ene 
står i forhold til det andre. Vi har en god kundemasse 
også, sier Granmo.
Ikke minst har hun tro på at teamet hun har med seg 
er god markedsføring.
– Energi har vi mye av her på Clinique-82. Vi skal være 
begeistret for folk, sier Granmo

Metoden som benyttes kaller økonometri. Der 
estimerer man en modell som fanger opp effekten 
av markedsføring på salg/omsetning. Økonometri er 
et fagområde som kombinerer økonomiske modeller 
med matematikk og statistikk.
– Utstyrt med denne sammenhengen kan en så eva-
luere om effekten av markedsinvesteringene er større 
enn kostnadene, sier økonomiprofessor Øystein 
Myrland ved Handelshøgskolen i Tromsø.
– Dersom markedsføringen gjøres i fl ere kanaler, 
for eksempel tv, avis, radio og lignende, kan man se 
hvilken kanal som er mest effektiv. Dermed kan et 
markedsføringsbudsjett optimaliseres. 
– Man kan for eksempel redusere den totale markeds-
føringskostnaden, og fremdeles oppnå samme 
effekt som tidligere gjennom å benytte mer midler i de 
kanalene som er mest effektive. Alternativt kan en 
holde markedsføringsbudsjettet på samme nivå, 
allokere optimalt, og så få større avkastning på 
markedsinvesteringene, sier Myrland.

Handelshøgskolen i Tromsø underviser i økonometri, 
og har også et spesialiseringskurs i markedsanalyse 
på masternivå, der denne typen modellering 
står sentralt.

Det er fullt mulig å måle 
effekten av markedsføring.

TØR TENKE 
ANNERLEDES

KAN OPTIMALISERE
MARKEDSFØRINGS-

BUDSJETTET

Da Clinique-82-damene kom på Gallaria 
iført nydelige, nyinnkjøpte ballkjoler, 

var dette en del av bedriftens 
markedsføringsmiks.



– Det er en del av jobben min å holde meg oppdatert om det som skjer i 
næringslivet i regionen. MONO favner bredt og gjør meg oppmerksom 
på nye aktører, både små og store. Lay out og tekstmengde gjør at bladet 
appellerer til både øye og hjerte. Bladet er dessuten lett å lese. Jeg er en 
av dem som har krysset av i Rana Næringsforenings medlemsunders-
økelse for at jeg leser alt.

Positivt
Han mener det at magasinet har fokus på det positive, samt ser på gamle 
sannheter med nye øyne, gjør bladet interessant. 
– Ulike magasiner har ulike tilnærminger. Mono har valgt sin form. 
I mine øyne burde dette magasinet nådd ut til den ungdommen vi 
gjerne vil ha tilbake til Helgeland. Her er oppdatert, positiv og nyttig 
informasjon om det som rører seg i regionen, sier Røtnes. 

MONO er en sentral kanal for å holde seg opp-
datert på næringslivsnyheter i regionen. Det 
mener banksjef i Nordlandsbanken, Eirik Røtnes.

Banksjef Eirik Røtnes 
leser MONO med stor 
interesse.

Viktig for 
næringslivet

MEDLEMSUNDERSØKELSE

Aktuell
– Med fi re nummer i året skal det godt gjøres 
å være aktuell i alle saker, men jeg syns MONO 
evner å presentere ulike tema, enten det gjelder 
infrastruktur, samferdsel, kompetanse og demo-
grafi sk utvikling, for å nevne noe. Lokalpressen 
overdriver ikke akkurat med lokalt næringslivs-
stoff.  Vektleggingen på kreativitet og innovasjon 
er også bra. For banken er det helt klart et poeng 
i å vise seg fram i Mono, sier Røtnes.

RAGNHILD ARNESEN, veterinær
– Jeg er interessert i det som skjer i Ranasamfunnet 
og syns foreninga er en viktig informasjonskanal. Jeg 
leser MONO og syns det er et ålreit magasin. Det er 
passelig tykt til at man kommer gjennom det, det er 
relativt lettlest og det har et tiltalende design.

VISSTE DU AT
blant næringsforeningene som er tilsluttet Nærings-
foreninger i Nord, i alt 12 stykker, er det kun Tromsø, 
Harstad og Rana som har egne magasin?

FAKTA
Medlemsundersøkelsen Rana Næringsforening gjen-
nomførte før nyttår, viser at MONO er et magasin som 
blir lest av medlemmene.

•  93 prosent av medlemmene i Rana Næringsforening      
   leser MONO. 32 prosent sier de leser alt.
• 81 prosent mener MONO er interessant,
   21 prosent av dem mener bladet er 
  meget interessant.



Daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, 
Henrik Johansen, maner nå stridende parter 
i fl yplassdebatten til å samles om den 
kommende innstillingen fra Avinor.

Maner til 
felles kamp

Flyplassalternativet Elsfjord i Drevja er nå inne til en ny vurdering 
i Avinor. Johansen registrerer det sterke engasjementet for lokaliseringen av 
en ny, stor fl yplass, både i media, blant politikere og i regionens nærings-
liv. For Polarsirkelen Lufthavnutvikling er det viktig å la Avinor gjøre sin 
endelige vurdering av fl yplassalternativene, og deretter få alle parter til 
støtte det alternativet som vurderes best.

– Det har ingen hensikt å få næringslivet til å forplikte seg før all energi 
kan gå til å samle seg om ett alternativ. Og vi får ikke en skikkelig dialog 
med departementet angående fi nansiering og beslutning før det er avklart 
om vi har én eller to lokaliteter. Det er derfor viktig for oss at dette har høy 
prioritet hos Avinor. Vi bruker fi re, fem millioner kroner årlig i å nærme oss 
byggestart i Polarsirkelen Lufthavn. Dette er meningsløst dersom fl yplassen 
bygges et annet sted, sier Johansen. 

Dersom Avinor innstiller Drevja til ny storfl yplass på Helgeland, vil Polar-
sirkelen Lufthavnutvikling gjerne stille seg bak det videre arbeidet. 
– For regionen som et hele spiller det ingen rolle om fl yplassen blir på den 
ene eller andre siden av Korgfjellet. Hvis det er mulig å bygge en stor, vel-
fungerende fl yplass i Drevja, støtter vi det også. Men omkampen må bringes 
til en ende. Vi må samles, sier den daglige lederen, som presiserer hvor 
viktig en ny fl yplass er for Helgeland. 

– Vi tror at en ny fl yplass kan utgjøre forskjellen på 
vekst og stagnasjon på Helgeland. For regionen er 
det kjempeviktig for framtidig næringsutvikling. Det 
er helt avgjørende. En fl yplass kobler Helgeland til 
verden på en helt annen måte og vil gjøre regionen 
mye mer interessant som etablerersted for bedrifter. 

I påvente av innstillingen fra Avinor jobber den 
daglige lederen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling 
energisk videre for å få fl yplass på Hauan. 
– Alle de største fl yplassene i landet ligger nær den 
største byen i regionen som fl yplassen betjener. Den 
største byen genererer det største rutetilbudet. Og 
åtte av ni kommuner som sokner til fl yplassene 
på Røssvoll og Kjærstad, går inn for Hauan som 
framtidig, felles fl yplass. Målet er å få næringslivet 
i Mosjøen med på dette. Jeg må også få presisere 
at vi er sikre på at Stokka ikke må legges ned for 
at det kan bli bygd fl yplass i Mo i Rana. Sandnes-
sjøregionen vil ha god nytte av en stor fl yplass i Mo 
i Rana, men det er ingen forutsetning for at Stokka 
skal legges ned, forteller Henrik Johansen. 

FLYSAKEN

Søknadsfristen til de tre samlingene som skal 
foregå fra mars til mai, gikk ut 20. januar, og 
daglig leder Elise Husum i Kunnskapsparken 
Helgeland kan fortelle om stor påmeldings-
interesse.
– Vi fi kk 44 søkere til 20 plasser. Det er vi veldig 
godt fornøyd med. Søkerne kommer fra Nord-
Helgeland, sier Husum. 

Målet med programmet er å synliggjøre kvinner 
og øke andelen kvinnelige ledere og styreledere 
i regionen. Samlingene vil spenne rundt temaer 
som ledelse, kommunikasjon, organisasjon, styre-
arbeid, strategi, regnskapsforståelse og synlig-
gjøring. Mange profi lerte ledere, både kvinner og 
menn, vil stille opp som mentorer på samlingene. 
Ved den første samlingen i mars er hovedtrekk-
plasteret Elin Ørjasæter, en av de mest profi lerte 
debattantene på landsbasis for tida.
– Vi er kjempefornøyde med at så mange 
tar ansvar for å bidra til å få fram kvinnene 
i regionen, sier Elise Husum.
 

Satsingen på kvinner i det regionale 
næringslivet i form av utviklings-

programmet Kvinnovasjon 
Helgeland, har gitt resultater. 

Henrik Johansen

STOR INTERESSE 
FOR KVINNER 

I LEDELSE

STOR INTERESSE STOR INTERESSE STOR INTERESSE STOR INTERESSE STOR INTERESSE 



NÆRINGSLIV

Interessen for samdrift blant bønder i Nordland 
ser ut til å gå noe ned. Ulempene med slik 
drift øker.

Hele tre nye, nasjonale kåringer 
på næringsliv og kommunale 
tjenester fører Rana opp 
i Norgestoppen. Hvordan kan 
Rana bruke disse kåringene til 
å utvikle kommunen ytterligere?

Ulikt syn på kåringene. 
Administrerende direktør i Rana Ut-

viklingsselskap, Helge Stanghelle (t.v.), 
og teknisk sjef i Mo i Rana bydrift, 
Bjørn Bech- Hanssen, ser ulikt på 

nytteverdien av de nasjonale kåringene, 
som fører Rana opp i Norgestoppen på 

næringsliv og kommunale tjenester.  

Rana havnet på 8. plass i en test som Forbruker-
rådet offentliggjorde i januar av service- og 
kunnskapsnivået hos norske kommuner. NHO- 
magasinets januarnummer kåret Rana til 12. 
beste kommune i Nærings- NM. Og før jul havnet 
Mo i Rana på 8. plass i en kåring over Norges 
beste næringsby i bladet Kapital. 

Administrerende direktør i Rana Utviklingssel-
skap, Helge Stanghelle, og teknisk sjef  i Mo i 
Rana bydrift, Bjørn Bech-Hanssen, har riktignok 
svært ulike syn på nytteverdien av disse kåringene.
 

23 prosent av bøndene i Nordland er i dag i samdrift. Dette er lavere 
enn landsgjennomsnittet på rundt 30 prosent. Ifølge Roger Hatling, 
som er seniorrådgiver i Innovasjon Norge og som jobber med land-
bruksspørsmål, har interessen for samdrift i Nordland dalt noe. 

– Det siste tiåret har det vært en jevn økning i antall samdrifter, mens i 
de siste par årene har tendensen snudd. I 2009 var det 102 samdrifter 
i Nordland mot 115 i 2008, som var toppåret. Det er en tendens til litt 
nedtrapping på samdrift i forhold til satsing på enkeltbruk.  Dette har 
nok blant annet sammenheng med en regelendring i 2008 som gjør at 
enkeltbruk kan leie kvoter, noe som samdrifter per i dag ikke kan. Dette 
gir en ekstra mulighet for enkeltbruk som et alternativ til samdrift. Vi ser 
at samdrifter med kvotegrunnlag under 400 tonn, som har én aktiv og 
resten passive deltakere, i økende grad løser opp samdriften. Den aktive 
deltakeren inngår heller kvoteleie med de øvrige.  

Seniorrådgiveren i Innovasjon Norge ser både fordeler og ulemper med 
samdrift. 
– Samdrift gir mer ordnet arbeidstid og sikrer mer avløsning og ferie. 
Det gir et fellesskap både faglig og sosialt. Men det er et stort spørsmål 
om samdrift er økonomisk mer gunstig. I Nord-Trøndelag er det 
gjort undersøkelser som viser at det ikke er så økonomisk gunstig som 
antatt. I tillegg er incentiver i form av tilskudd som tidligere ble gitt til 
samdrift, redusert. 

Færre
fordeler
med
samdrift

1 + 1 = 1?
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Kan ikke sovne
– Kåringene er uinteressante i seg selv. Dette er stikkprøver med mer 
underholdnings- enn nytteverdi, men at Rana gjør det godt på alle 
kåringene, er morsomt og viser at systematisk arbeid over tid gir mål-
bare resultater, mener Stanghelle. 

Direktøren i Rana Utviklingsselskap mener at den beste måten 
å benytte seg av kåringene på, er å se bort fra dem.
– Dette er en beskrivelse av relative forhold to år tilbake i tid, da vi 
var på tampen av en lang periode med høykonjunktur. Faren for at 
slike kåringer blir en sovepute, er en trussel for videre utvikling. Vi må 
konsentrere oss om det vi skal prestere framover. Resultatrettet nærings-
utvikling består av langsiktighet og systematikk. Jeg ser hele tiden 
utviklingsmuligheter for Rana.

Svært oppløftende resultater
Bjørn Bech- Hanssen ønsker derimot å suge lenger på karamellen. 
– Disse resultatene er svært oppløftende – og viktige for Rana. Resul-
tatene viser at næringslivet vokser, tjener penger og er solid. Dette er 
viktig for å sikre arbeidsplassene til de som allerede bor her. Dessuten 
tror jeg at ranværingene er i ferd med å bli mer stolte av sin arbeidsplass 
og sitt bosted, sier den tekniske sjefen i Mo i Rana bydrift.

Bech-Hanssen tror at næringslivet må benytte 
seg aktivt av de gode kåringene. 
– Rana trenger en positiv profi lering av seg selv 
som sted, både i forhold til å ha gode vilkår for 
verdiskapning og å være et attraktivt bosted. Det 
er derfor viktig at næringslivet kommuniserer ut 
disse resultatene som en del av sin markedsføring. 
Her kan også kommunen bli fl inkere til å bidra.
 

Bech-Hanssen tror at næringslivet må benytte Bech-Hanssen tror at næringslivet må benytte 

slike kåringer blir en sovepute, er en trussel for videre utvikling. Vi må 

utvikling består av langsiktighet og systematikk. Jeg ser hele tiden utvikling består av langsiktighet og systematikk. Jeg ser hele tiden 

Bech-Hanssen tror at næringslivet må benytte Bech-Hanssen tror at næringslivet må benytte 
seg aktivt av de gode kåringene. seg aktivt av de gode kåringene. 

Rana i norgestoppen 
på næringsliv

FAKTA
Per 1.kvartal 2009:

Det er ca. 12 000 ansatte i Rana i 1 694 
bedrifter.

Offentlig forvaltning: 4 709

Totalt: 11 998



Rapporten Fremtidens Helgeland beskriver Helgeland i dag, og ser 
nærmere på utviklingstrekkene regionen kommer til å møte fram mot 
2020. Helgeland i dag er skrevet av førsteamanuensis Erlend Bullvåg, 
mens utviklingstrekkene fram mot 2020 er skrevet av professor Bjørn 
Olsen og professor Jon-Arild Johannessen. Rapporten som ble presen-
tert under næringslivslunsjen 11. februar, peker på store muligheter 
i en region der det skjer store ting på viktige områder som olje og gass, 
og naturgitte forutsetninger og ressurser ligger meget godt til rette. 
Utfordringen er om regionen greier å møte trendene som innhenter 
oss. I motsatt tilfelle, om vi fortsetter som i dag, med uendelige lokaliser-
ingsdebatter, få kompetansearbeidsplasser og en katastrofal demografi sk 
utvikling, er lyspunktene få.

Førstehjelp
Hvis Bjørn Olsen skulle gitt førstehjelp til regionen, ville han fått 
næringsliv, forskings- og utdanningsinstitusjoner, samt det offentlige 
system, til å tenke sammen.
– Se etter muligheter til å opprette ulike konsortium og ha fokus på 
verdiskaping, sier Olsen. Initiativet bør komme fra sentrale aktører 
innenfor næringslivet. Det bør også sikres lokalt eierskap, slik at 
verdiene som skapes i større grad blir i regionen.

Større utfordringer var gulroten som fi kk 
Tom Petter Høgset til å takke ja til en jobb 
med 280 kilometer pendlervei. Hver dag.

HELGELAND

Helgeland er mulighetenes land. Men det fordrer 
samarbeid og nytenkning. Slik kan man oppsum-
mere rapporten Fremtidens Helgeland.

Nøkkelen 
til suksess

De største mulighetene ser han nå innen olje- 
og gass-sektoren. 
– Helgeland har nå virkelig mulighet til å vokse, 
sier Olsen. 

Opplevelser
Olsen mener også det er store muligheter til 
utvikling innen opplevelsesnæringa. 
– Hittil har vi satset mest på turistnæringa 
og markedsført oss med at det er vakkert her. 
Men folk vil gjerne oppleve noe når de kom-
mer. Sport og kultur er også elementer som 
må inn i tenkningen når vi snakker om opplev-
elsesnæringene.

Bullvåg understreket også at Helgeland mister 
de uten lang utdanning.
– Jobber man før kunne få uten å ha utdan-
ning, krever nå fagbrev. Dermed fl ytter de uten 
utdannelse til Oslo for å arbeide i kiosken, 
eksemplifi serte Bullvåg.



Kompetanse
Den største overraskelsen Olsen fi kk da han arbeidet med rapporten, 
var hvor dårlig det står til med tilfl yttinga av unge nyutdannede. 
Regionen tømmes for kompetente arbeidstakere mellom 18 og 39 år 
raskere enn man før har trodd.
– Det blir viktig for regionen å knytte kontakter med regionens utdannede 
talenter, såkalte idéspeidere. De kan gjerne bo på andre siden av jord-
kloden, men vi trenger deres kompetanse og nettverk for å følge med 
i tiden i kunnskaps- og kompetansekrevende bransjer.

Tenker
større

Det var 1. januar i år Miras-selskapene 
Vedlikehold & Modifi kasjon og Stål & Metall-
sveis fusjonerte. 
- Ved å samle vedlikeholdskompetansen, 
framstår nå V & M med styrket konkurranse-
evne og posisjon i markedet. Ressursene 
kan nå også utnyttes bedre på både marked, 
personal, økonomi, kvalitet og HMS, sier admini-
strerende direktør Merete Karlsen. 
Miras V & M har i løpet av to år gjennomgått 
omstilling, men samtidig opplevd vekst. 
- Selskapet arbeider intensivt med organisa-
sjonsutvikling, der limet i en spredt organisa-
sjon er sentrale, felles verdier og system, 
sier Karlsen.

Selskapet har nå 140 ansatte og avdelinger 
i Mosjøen, Glomfjord og Mo i Rana. 

FAKTA om Helgeland
• Omsetningen på Helgeland har økt enormt de siste årene,
 men det har ikke blitt skapt fl ere arbeidsplasser og 
 regionen tappes for unge utdannede.
• For mange av de store bedriften er på utenlandske 
 hender og verdiene som skaper kommer ikke regionen 
 til nytte.
• Helgelands store utfordring frem mot 2020 blir å øke 
 tjenesteproduksjonen i regionen betraktelig.
• Disse trendene kommer Helgeland til å møte
 i årene fremover: 

1. Fremveksten av et globalisert kunnskapsamfunn, 
2. urbanisering, 
3. global oppvarming og miljø, 
4. akselererende teknologisk utvikling, 
5. økt opplevelsesfokus.

Spørsmålet er hvordan Helgeland møter 
utfordringene. Rapporten foreslår ti tiltak. 
Rapporten kan lastes ned på www.hsb.no

FAKTA om rapporten Fremtidens Helgeland
• Fremtidens Helgeland er en rapport over verdiskaping på   
 Helgeland, bestilt av Helgeland Sparebank i forbindelse   
 med deres 150-årsjubileum. 
•  Rapporten er skrevet av førsteamanuensis Erlend Bullvåg   
 ved Høgskolen i Bodø og professor Bjørn Olsen ved 
 Handelshøgskolen i Bodø.
•  Rapporten er todelt; første del ser på verdiskaping på  
 Helgeland i dag, mens andre del spår om verdiskaping   
 fram mot år 2020.

Erland BullvågBjørn Olsen

Fusjonen mellom Miras Ved-
likehold & Modifi kasjon på Mo, 

og Stål og Metallsveis i 
Mosjøen, gjør at verkstedbed-

riften styrker posisjonen 
som vedlikeholdsaktør.



STYRET PÅ BESØK

Mo Industripark AS er et eiendoms- og driftsselskap som drifter og 
utvikler eiendommer og infrastruktur i Mo industripark. MIP AS har 
ansvar for vei, vann, kloakk, gass og energi, og har i tillegg 100000 kvm 
utleieareal. Selskapet er en betydelig aktør på å utvide og tilrettelegge 
arealer, kontorlokaler og verkstedlokaler. I tillegg satser MIP AS på 
utveksling av materiale og energi mellom bedrifter og energiutnyttelse 
fra spillvarme til ulike formål.

Betydelig rolle
Selskapet har 60 ansatte, som fordeles på avdelingene eiendom, kraft-
nett, energi, sikkerhetssenter og service. Hver avdeling er som en mel-
lomstor bedrift i Rana-sammenheng, hvor alle har en omsetning på 
over ti millioner kroner. I følge Hartviksen legger fi rmaene i parken 
igjen 800-900 millioner kroner i markedet i Rana og nærliggende 
kommuner. Selskapet har dermed en betydelig rolle i å utvikle det lokale 
næringslivet. 
– Å utvikle ressurser i fellesskap har vært veldig bra for oss, bedriftene 
i industriparken og byen, forteller informasjonssjefen.

Ønsker økt kunnskap
Industriparken merker også de økonomisk, 
tøffe tidene. Hartviksen har likevel stor tillit til 
at parken evner å tilpasse seg skiftende forhold. 
– Vi ser på 2010 som et tøft år for de fl este 
i industriparken. På lengre sikt er vi optimistiske. 
Vi kan markedstilpasning i Rana. Vi har vært 
gjennom markedstilpasning fl ere ganger siden 
staten trakk seg ut av Norsk Jernverk. Nå er 
utfordringen å få en god kostnadskontroll. 
Informasjonssjefen håper at styrebesøket fra 
Rana Næringsforening kan føre til økt kunn-
skap om industriparken. 
– Det er viktig for Rana Næringsforenings 
medlemmer å få vite omfanget av Mo Indus-
tripark. Vi ønsker også å få en dialog om den 
nåværende situasjonen, og ta opp utfordringer 
som blant annet beliggenheten med hensyn 
til svevestøv.  

Gode på 
markedstilpasning

Styret besøkte Mo Industripark AS 
på siste styremøte 9. februar

Mo Industripark AS drifter for tida en industripark for 2200 ansatte og 113 bedrifter 
i økonomisk brottsjø. Informasjonssjef Ivar Hartviksen er likevel overbevist om at parken 
vil komme seg styrket gjennom den pågående lavkonjunkturen. 



1919NY I FORENINGA

Familiekirka • Mosjøen Industriterminal • Schenker • Radical Racing Fabricatior • 
Rom for Alt • Generator • Ingeniørgruppen • Sydsamisk Teater • Lofthus • 
Sivilingeniør Jan Kåre Michalsen AS • Nordlandsmat   
Totalt er vi nå 415 medlemsbedrifter. 

Som medlem i RNF får du:

Nye medlemmer siden sist:

Mosjøen Industriterminal 
er et relativt nytt selskap, opprettet i 2007. 
Foretningsområder er lossing og lasting av 
skip, interntransport og industrielt renhold 
for Alcoa.
 
Hvorfor er dere medlem i Rana 
Næringsforening?
– Vi ønsker å være orientert om hva som 
skjer i næringslivet på Helgeland, rett og slett. 
For det andre ser vi på medlemskapet som 

• Kontakt med det største forumet   
 for bedrifter i Rana.
• Bidra sammen med andre til 
 næringsutvikling i Rana og omegn.
• Delta på de viktigste møteplassene  
 for bedrifter i regionen.
• Tilgang til viktig og nyttig 
 informasjon om det som skjer 
 i næringslivet.

Hvis du jobber i næringslivet er RNF ditt viktigste nettverk. Her treffer du 
de fl este og mest toneangivende næringsaktørene i regionen vår. Foreningen 
arbeider aktivt for utvikling av regionen. Vi tilbyr faglig oppdatering, sosiale 
møteplasser og ikke minst vi jobber mot det offentlige for å skape best mulig 
vilkår for medlemsbedriftene.

Av 845 (en ansatt eller fl ere) bedrifter er 415 medlemmer i Rana Nærings-
forening (RNF) per februar 2010. RNF er en interesse organisasjon for 
næringslivet i Rana og omegn, og er den nærings foreninga med størst 
prosentvis oppslutning i Nord-Norge.

Næringslivets viktigste arena

FAKTA
mosjøen industriterminal AS
Daglig leder: einar Andersen
Antall ansatte: 42 ansatte, 
pluss 14 innleide årsverk
omsetning: 45 mill

en mulighet til å profi lere både oss og moderbedriften vår Grieg Group. 
Kanskje kan vi være et supplement til Rana-bedrifter i samme bransje. 
Vi er også med i Mosjøen og Omegn Næringsforening. 

Hva ønsker dere at Rana Næringsforening 
skal arbeide med?
– Det som er viktig sett fra vårt ståsted, er logistikk og samferdsel; fl y, 
jernbane, vei og havner. Vi lever i en landsdel som er rik på fornybar kraft 
og kompetanse, men vi bor langt fra markedene og er avhengige av 
gode kommunikasjoner for at våre kunder skal kunne konkurrere 
i det internasjonale markedet.

Daglig leder Einar Andersen.

Mosjøen Industritransport as mener det er viktig at 
Helgeland står sammen. Derfor har de meldt seg inn 
i Rana Næringsforening.



Tekstannonse

www.nordicrose.com  •  tlf. 99120362  •  Besøksadr: Nordsjøvn. 32, Finneidfjord

Nordic Rose kan tilby opplevelser for eth-
vert behov. Bare fantasien setter grenser.
– Jeg har naturen til rådighet og har gode 
samarbeidspartnere i nærmiljøet. Det gjør 
at jeg kan tilby noe for enhver smak, sier 
gründer og daglig leder Katrine Fløtnes.

Hun legger vekt på at produktene og tjen-
estene hennes skal være bærekraftige. Såkalt 
økoturisme er stort i Europa. Kresne kunder 
ønsker fl otte opplevelser som ikke går på 
bekostning av naturen. Turismen skal skape 
levebrød i lokalmiljøet. Turistene skal møte 
lokalbefolkningen og bli guidet av engas-
jerte folk som kjenner området og som har 
nytte av at turistene kommer. Kortreist mat 

fra nærområdet står også på menyen. For 
gode opplevelser innebærer gjerne god mat.
Nordic Rose er et relativt nytt enmannssel-
skap, men daglig leder Katrine Fløtnes ser 
for seg at hun kan ansette fl ere etter hvert. 
Aktører med markedskontakter i Europa har 
vist interesse for konseptet og ønsker å ta 
det i bruk for å selge Helgeland, men nær-
markedet er også viktig. 

– Jeg er fl eksibel i forhold til små og store grup-
per, tidspunkt og sammensetning av opp-
levelser. Vi har alle muligheter innenfor en 
kort radius. Vi kan tilpasse opplevelsene 
for alle behov, ordne skyss, overnatting og 
bespisning i tillegg til opplevelsene. Poenget 
for meg er at alle elementene i leveransen 
skal holde en høy kvalitet, sier Fløtnes. 

Tilbyr
på gode 

opplevelser

Breturer, overnatting i snøhuler, 
havfi sking, øyhopping og hundespann-

tur med lokal mat på menyen. Den lokale 
turoperatøren Nordic Rose byr på et bredt 

spekter av oppleveleser – og alt tuftet 
på et verdigrunnlag der miljøhensyn og 

lokale arbeidsplasser står sentralt.



Helgeland har store

HelgelandsKraft støtter opp om lokale tiltak som bidrar til
trivsel og aktivitet på hele Helgeland. I 2008 har vi sponset
idrettslag, skolekorps, musikkfestivaler, fotballbaner, tråkke-
maskin og Petter Dass-museet, for å nevne noe. På vegne av
14 eierkommuner på Helgeland forvalter HelgelandsKraft noe
av vannkraften og gir overskuddet tilbake til kommunene. 
I 2008 tilførte vi 130 millioner kroner til eierkommunene. 

– og har mye fornuftig å bruke overskuddet på

verdier
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VISUELL DESIGN 
har fl yttet inn 
i nye lokaler 
1. ETASJE 
OPTIMO-GÅRDEN 

VELKOMMEN 
innom til nye og 
gamle kunder!

Tlf 91601499

Vi gir deg en 
ENKEL OG EFFEKTIV 
avviksbehandling!
Nå dine mål og øk overskuddet med 
rutiner for avviksbehandling i henhold 
til dagens HMS og ISO krav.

Ta kontakt for en uforpliktende 
presentasjon av vår metode.

Niks driver bedriftsrådgivning innenfor HMS og kvalitetsstyring.  Vi er en langsiktig 
samarbeidspartner og bidrar med grundig metodekunnskap og 25 års erfaring med 
systemarbeid. Bistand tilpasses bedriftens størrelse , bransje og egenart.  Niks 
arbeider særlig med avviksbehandling og systemer for forebygging av personskader 
og sykefravær.

Tlf: 906 47 161   |   niks@niks.no

w
w

w
.s

pi
re

ne
tt

.n
o



Bo bra
Vi har 16 rum, 
varav 7 enkel- och 
9 dubbelrum, alla 
med TV och tele-
fon. I huvudbyggnaden ligger matsalen 
med timrade väggar, konferensrum, 
sällskapsrum, bibliotek och bastu.
På gårdsplanen startar de markerade 
lederna som visar vägen ut i fjället 
– sommar som vinter. Du kan ta en pro-
menad eller skidtur när som helst, rakt ut 
i vildmarken.

Ät gott
På Laisaliden använder 
vi lokala råvaror och 
satsar målmedvetet på 
att servera lappländska 
delikatesser. När det 
gäller dryck går vi 
däremot gärna utanför både Lapplands 
och landets gränser. På vinlistan finns allt 
från rioja till bourgogne.Till kaffet kan ni 
njuta av en calvados framför den öppna 
spisen.

www.laisaliden.se

Gästkommentarer”Cozy mountain hotel, with comfortable rooms, fine 
cousine...” Frommers Review.  ”This is an oasis...” Kostya

Konferera
Laisaliden är en modern konferensanläggning – 645 m uppe på fjället i bekväm 
avskildhet. Du och din grupp (upp till 25 personer) har hela fjälltoppen för er själva. 
Här håller gruppen ihop under dagens arbete och under de fria övningarna.  
Eller ute vid en sprakande stockeld under norrsken och gnistrande stjärnor.
Välj en aktivitet som blir årets samtalsämne när Du kommer hem igen. Inget som stör 
och nöjeslivet i Hemavan ligger bara 10 minuter bort.

Konferera på Din egen fjälltopp!

Laisalidens Fjällhotell AB +46 954 211 00

annons.indd   1 2010-02-15   21:52:25

Er du på utkikk etter noe spennende? 

Vi tilbyr kurs og møtelokaler med bespisning 
i historiske og stemningsfulle omgivelser!

Vi har åpen landhandel 
fredag kl. 14:00 - 18:00

Med nybakt urtebrød, aioli, våre krydderblandinger og et stort 
utvalg av produkter som tilfredstiller selv den mest kresne. 

Vi setter sammen fl otte gaver for deg fra vårt kjøkken.
Ta kontakt for tilbud og forslag til sammensetning.

www.stenneset.no • Tlf: 76 30 31 55

Stenneset 
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Ranenget

Vi ble kåret  
til årets bedrift  
under Gallaria
Butikken er nylig ombygd  
og er åpen på søndager



– et steg videre

Tlf.: 993 87 499 – epost: post@myeimedia.no - www.myeimedia.no

 



 
  

  
  

  
  

  
  

  
p
ak

n
in
g
sd

es
ig

n
 •

 g
ra
fi
kk

 •
 C

D
 c

ov
e
r 
• 
b
ro

sj
yr

e
 •

 f
ir
m

ap
ro
fi
l 
• 
ra
d
io
re
kl

am
e 
• 

 h
je
m
m

es
id

e  •  skilt • illustrasjon • bryllupsprofil • maler • bildekor • vignetter • markedsføringsstrategi  • foto • idearbeid • klesprofilering • tekstkorrektur • kin
oreklam

e • an
n
on

se • p
lakat • 

p
akn
in
g
sd

esig
n
 • g
rafikk • C

D
 cover • b

rosjyre • foto p
ak

n
in
g
sd

es
ig

n
•
g
ra
fi
kk
•

C
D

co
ve
r
•
b
ro

sjsjs
yr

e
•
fi
rm

ap
ro
fi
l
•
ra
d
io
re
kl

am
e
•

h
je
m

eklam
e
•

an
n
on

se
•
p
lakat

•
p
akn
in
g
sd

esig
n
•
g
rafikk

•
C

D
cover

•
b
rosjsjsyre

•
foto

Vi gratulerer våre kunder 

med nominasjoner under Gallaria 2010Kråkeslottet: Beste logo og Årets nyskaper Nordic Rose: Beste logo

Har du bruk for spirende design? 
-Vi tar utfordringen!

Iren • 412 30 296   |   Silje • 480 21 882

ET SAMARBEID 
på tvers av kommunegrenser

 
Vi er �ere entusiastiske 

produsenter på Helgeland
som har gått sammen om å 
distribuere våre produkter
ut til dagligvarehandel og 

storhusholdning fordi vi synes at
du som forbruker fortjener det.

nordlandsmat

SMAKEN AV NORDLAND
I dagligvarebutikkene vil du finne produkter som:

 

Spør etter Nordlandsmat 
i din butikk!

Røkt Fjellrøye • Raket røye 

Røkt laks • Nordlandsreker

Geitost • Blåmuggost • Camembert

Fjellbrød og Kamkake • Nybrent kaffe
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Lag og foreninger
Enkle og effektive løsninger
– skreddersydd for 
lag og foreninger

Vi bidrar til å forenkle betalings-
strømmene, blant annet betaling 
av fakturaer og innbetalinger 
fra lagets medlemmer.

Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Ny sponsoravtale: Hovedsponsor for Gruben IL 





– HOS OSS BÖRJAR ÄVENTYRET –
0046-954-305 30

www.hemavantarnabyairport.se

FRÅN800,-SEK
Tordag og søndag.

HEMAVAN –  
STOCKHOLM

Konferens, affärsresa,  
shoppingresa – allt är möjligt! 

Flygstolar eller hela paket. Ring oss vi bokar din resa!

“En opplevelse i

           Mosjøen”

www.fruhaugans.no
Tel: 75 11 41 00   •  res@fruhaugans.no   •  strandgata 39 - 8656 Mosjøen

Historisk hotell fra 1794 i SjøgataHistorisk hotell fra 1794 i SjøgataHistorisk hotell fra 1794 i Sjøgata
Beliggenhet på elvebredden av Vefsna med Beliggenhet på elvebredden av Vefsna med Beliggenhet på elvebredden av Vefsna med Beliggenhet på elvebredden av Vefsna med Beliggenhet på elvebredden av Vefsna med Beliggenhet på elvebredden av Vefsna med 
vakker hotellhagevakker hotellhagevakker hotellhagevakker hotellhagevakker hotellhagevakker hotellhage
To restauranter med kortreist matTo restauranter med kortreist matTo restauranter med kortreist mat
Gamle stuer og bar med unikt miljøGamle stuer og bar med unikt miljøGamle stuer og bar med unikt miljø
Kurs og KonferanserKurs og KonferanserKurs og Konferanser

“En opplevelse i
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Ved innkjøringen til 
Mo Industripark
www.rtd.no

Arkiv
Kopiering
Kontormøbler 
Kontormaskiner

✓

✓

✓

✓



Vi sitter med nøkkelen til 
sikkerhet for din bedrift!

Kontakt oss for å få vite mer om markedets 
beste utvalg av låsesystemer for bedrifter.

Besøksadresse:
Midtregt. 4
8624 Mo i Rana

Telefon: 75 15 45 55
E-post: nls@nls.no
www.nls.no

Kunnskapsparkens populære lederkurs 

LEDELSE I PRAKSIS

24. september 2010 starter vi leder-
programmet Praktisk ledelse igjen. 

Programmet går over åtte måneder og 
passer alle yrkesgrupper, enten du har 

erfaring som leder eller ikke.

Programmet omhandler temaene: 
Kommunikasjon

Ledelse
HMS 

Kompetanseutvikling 
Organisasjon

Jus  
Økonomistyring 

Kurset består av sju innsendingsoppgaver, en prosjektoppgave 
i egen bedrift og to semestersamlinger.

Det avholdes forelesninger og samlinger i Kunnskapsparken 
for å bygge nettverk og sikre framdrift. Semestersamlingene 
går over to dager, i Laisaliden og på Lovund. 

Pris kr 18 750,- 
(I tillegg kommer kostnader knyttet til eksterne samlinger). 

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og referanser, 
telefon 75 13 77 10. 

Påmelding til post@kunnskapsparken.com.

www.kunnskapsparken.com  Samspill skaper vekst!
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I hele 150 år har Helgeland Sparebank vært til stede på Helgeland. Det hele startet i Vefsn kommune, da 
Vefsen Sparebank ble etablert i Mosjøen den 7. januar i 1860. Samme året, et stykke lenger sør på Helgeland, 
var det noen driftige bønder som den 1. september etablerte Brønnø Sparebank i Sømna kommune. Fra den 
tid og frem til i dag har hele 10 sparebanker fra hele Helgeland kommet til og blitt en del av familien. I dag 
har banken 16 lokalbanker i 14 kommuner. Vi er stolte av å være den største Lokalbanken på Helgeland, og 
har et mål om å være det i fremtiden også. 
 

BANK, FORSIKRING, FOND OG EIENDOMSFORMIDLING
- DER DU HØRER HJEMME
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I 150 ÅR PÅ HELGELAND - DER DU HØRER HJEMME!



HHO Holding  
tilpasser lokaler  
for din virksomhet
Sentralt i Mo i Rana har vi et utleieareal på 50.000 m2 
og areal for fortsatt vekst. Dette gjør oss til en av  
de største eiendomsutviklerne i Nord-Norge.
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Morten Groven, GK

Ronny Vareide, Effekt

Einar Steen, Johansen & Michaelsen

Roy Jessen, Würth

Robert Johansen, Bekken & Strøm

EN DRØM: – Det var en drøm å flytte inn i HHO Holding sine lokaler. 
Nå har vi fått en flott tilrettelagt butikk og gode parkeringsforhold.

 EINAR STEEN daglig leder Johansen & Michaelsen

FORNØYDE LEIETAKERE I SNEKKERFABRIKKEN EIENDOM:

For mer informasjon om HHO Holding- 
konsernet, kontakt oss på telefon  
75 12 70 60 eller mobil 91 70 87 20.

B


