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Avtale om samarbeid mellom Rana kommune, Nord Universitet, 

Nordlandsforskning og Nordland fylkeskommune. 
 

1. Bakgrunn 
Norges første battericellefabrikk er under oppføring i Mo i Rana. Dette vil bli den største 

industrietableringen på fastlandet i Norge i nyere tid. Investeringen beregnes til 20 milliarder kroner 

og det skal sysselsettes 1500 personer bare i battericellefabrikken. I tillegg forventes det betydelige 

ringvirkninger utover dette. Høsten 2021 forventes det at byggearbeidet er i gang for ny stor flyplass 

med 2400 meter rullebane. Dette vil koble Mo i Rana bedre til andre deler av landet og utlandet, og 

vica verca. 

Rana kommune har vært i dialog med Skellefteå som forventer en utvikling basert på en 

multiplikatoreffekt på 2,84 for hver arbeidsplass hos Northvolt. Skulle tilsvarende utvikling skje i Mo i 

Rana kan det forventes en befolkningsvekst også som følge av arbeidstakeres familiemedlemmer. 

Estimatene viser da at Rana kan få en meget sterk befolkningsutvikling i årene som kommer. 

Med dette som bakteppe kan vi fastslå at Rana vil være i en positiv omstilling de neste 10-15 år. For å 

sikre at det blir positive ringvirkninger av etableringen av battericellefabrikken bør kommune, 

universitet, forskningsinstitutt og fylkeskommune sammen identifisere behov for kapasitet innen 

fagutdanning, høyere utdanning og forskning.  

 

2. Målsettinger 
Det overordnede målet med denne samarbeidsavtalen er styrke forskning og den industrielle 

kompetansen i Nordland og Norge. Rana står overfor store samfunnsendringer som krever tettere 

samarbeid mellom ulikesektorer og forvaltningsnivå for å få til en positiv omstilling av samfunnet. 

Partene ønsker med dette å jobbe med en felles målsetting om å styrke Mo i Rana som 

universitetsby og kompetansesenter innenfor industri, grønn omstilling, klimakutt og digitalisering. 

Gjennom å bygge videre på de lokale og regionale forutsetningene og kvalitetene som i dag finnes vil 

dette bidra til å styrke institusjonene og koblingen mellom næringsutvikling og samfunnsutvikling.  En 

suksessfaktor er å få til et godt samspill mellom offentlig sektor, utdannings- og forskningsmiljøer, 

næringsliv og offentlige/private institusjoner.  Styrket samarbeid med etablerte aktører som 

Kunnskapsparken på Helgeland, Sintef Helgeland, ACT mfl. vil være avgjørende for gjennomføring av 

tiltak i avtalen. 

Partene i denne avtalen vil særlig jobbe med:  

- Forskning og utdanning som er viktig for å legge til rette for grønn omstilling av samfunn og 

industri.  

- Bygge opp et bredere kompetansemiljø i Mo i Rana rettet inn mot digitalisering i industrien. 
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- Styrke Nordlandsforsknings lokale tilstedeværelse og deres forskningsaktivitet innen 

samfunnsvitenskap og digitalisering. 

- Legge til rette for at det opprettes flere forskerstillinger og flere studieplasser i Mo i Rana. 

- Styrke Campus Helgeland som utdanningssted, og bygge opp et sterkere forskningsmiljø 

rundt industri og digitalisering i tilknytning til campus. 

- Bidra til økt samarbeid om utvikling av det lokale fagskoletilbudet, herunder støtte opp under 

arbeidet med å bygge opp en lab for industriell digitalisering og automasjon (Tech-labb 

Nord). 

- Videreutvikle det eksisterende tilbudet ved Campus Helgeland, for å sikre tilstrekkelig 

utdanningsplasser for å dekke opp lokale og regionale behov i et vekstscenario.  

- Styrke oppfølgingen av FNs bærekraftsmål.  

- Bidra til å styrke en forsknings- og innovasjonskultur i næring og samfunnsliv i Mo i Rana.  

- Styrke deltakelse fra arbeids- og næringslivet til forsknings- og utdanningssektoren. 

- Bidra til en balansert samfunnsutvikling som ivaretar veksten i regionen på en god måte for å 

sikre langsiktig rekruttering og vekst 

Partene skal også samarbeide om strategier for å sikre at staten bidrar med midler for å sikre en god 

omstilling av Rana-samfunnet og Helgelandsregionen, herunder økt kapasitet på viktige 

utdanningstilbud og andre ressurser (infrastruktur) som normalt bekostes av staten. 

3. Forankring i partenes strategiske planer 
Rana kommune har vedtatt temaplan næringsutvikling hvor syv strategisk viktige prosjekter er 

definert, deriblant Campus Helgeland. Temaplanen vektlegger industri, digitalisering, miljø, 

innovasjon og kompetanse som viktig for samfunnsutviklingen. Det er satt som et mål at kommunen 

skal «Bidra til å løfte industri, næringsliv og offentlig sektor inn i den digitale tidsalderen.» For å 

oppnå dette, har kommunen blant annet definert følgende strategiske satsinger:  

- Etablere samarbeidsarena for interessenter i Rana, utnytte de fortrinn og den kompetansen 

vi har lokalt for videre utvikling. 

- Utfordre universitetene på å bidra med digital kompetanse i sine utdanningstilbud og 

forskningsarbeid på Campus Helgeland. 

- Posisjonere Mo i Rana som lokalisering for nye digitale løsninger.  

- Deltakelse i prosjektsamarbeid med andre kommuner og næringsliv hvis formål er bedre 

forståelse og utnyttelse av digitale løsninger. 

- Være proaktiv overfor statlige og regionale myndigheter med tanke på etablering av digital 

infrastruktur i kommunen. 

Nord universitet har definert følgende tematiske satsinger:  

- Blå og grønn vekst 

- Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap 

- Helse, velferd og oppvekst 

- Samfunnssikkerhet  

Nordlandsforskning har følgende prioriteringer i sin strategi for perioden 2021-2015: 

- Bærekraftig samfunnsutvikling 

- Omstilling og innovasjon 

- I og for nordområdene 

- Samproduksjon av kunnskap 
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Nordland fylkeskommune har i Regional planstrategi «Et bærekraftig Nordland – Planstrategi for 

samarbeid og grønn omstilling 2021-2024» skissert 6 utviklingsmål frem til 2030: 

1. Attraktive og inkluderende samfunn med gode kultur-, service- og tjenestetilbud for alle.  

2. Innovativt og bærekraftig næringsliv og industri som bidrar til grønn omstilling.  

3. Bærekraftig utvikling av miljø- og naturressurser.  

4. Effektiv og miljøvennlig infrastruktur som dekker innbyggernes og næringslivets behov.   

5. God kvalitet i skoletilbudene og et arbeidsliv som stimulerer til kompetanseutvikling i hele 

karrieren.   

6. Kompetansearbeidsplasser og høyere utdannings- og forskningsmiljø som er sterke 

utviklingsaktører i regionalt samfunns- og næringsliv.  

Videre framhever både fylkeskommunens kompetansestrategi og industristrategi behovet for å 

utvikle utdanningstilbudet i takt med arbeidslivets framtidige behov, bl.a. utdanning innen 

digitalisering og automatisering, samt å utvikle Campus Helgeland i tråd med de behov næringslivet 

på Helgeland har. 

Partene understreker med dette at det i stor grad er sammenfallende interesser og at dette 

samarbeidet vil styrke partenes muligheter for å lykkes med sine satsinger.  

 

4. Nærmere om utvikling av samarbeidet 
Samarbeidstiltakene organiseres i hovedsak slik at de samsvarer med felles satsingsområder mellom 

partene. Særlig gjelder dette innenfor industri, grønn omstilling, og digitalisering. Andre eksisterende 

tilbud ved Campus Helgeland er også aktuelt.   

Med utgangspunkt i målsettingene og intensjonene omtalt i avtalens kapittel 1, vil partene i 

fellesskap bli enige om, og iverksette, konkrete tiltak for å nå målene. Tiltak i vedlegg A vil være 

gjenstand for løpende vurdering og vil revideres jevnlig.  

 

5. Styring og organisering 
Det opprettes et samarbeidsforum for å følge opp samarbeidsavtalen, utveksle informasjon og sikre 

måloppnåelse.  Samarbeidsforumet fungerer som styringsgruppe for avtalen og bestemmer hvilke 

tiltak som skal iverksettes.  

Samarbeidsforumets sammensetning 

2 representanter fra Nord Universitet 

2 representanter fra Rana kommune / Rana Utvikling 

2 representanter fra Nordland fylkeskommune 

1 representant fra Nordlandsforskning 

Sekretariatsoppgaven ivaretas av studiestedslederen på Campus Helgeland, og partene forplikter seg 

til å sette av nødvendige personalressurser til at oppgavene kan løses.   
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Samarbeidsforumet forankrer avtalen hos ledelsen i sine respektive organisasjoner. Det skal 

gjennomføres minst to møter i året.  

Det kan i tillegg opprettes egne arbeidsgrupper for å sikre framdrift i arbeidet med Campus 

Helgeland og andre prioriterte områder. Arbeidsgruppene rapporterer til Samarbeidsforumet.  

  

6. Økonomi 

Denne avtalen har ingen økonomiske konsekvenser for partene. Det vil først være når man 
etablerer underliggende avtaler om å samarbeide om konkrete prosjekter at dette kan bli et 
tema. 

7. Avtalens gyldighet 

Avtalen gjelder til 01. 09. 2025.  

Avtalen med vedlegg vurderes løpende av samordningsgruppen. Endringer forelegges alle 
parter til godkjenning før de evt. trer i kraft.   

Dersom noen av partene ønsker å gå ut av samarbeidet, skal dette skje med 6 måneders 
varsel.  

 

 

Avtalen utstedes i fire eksemplarer, og signeres av alle partene. 

  

Bodø, 10.09.2021 

 

________________________________  __________________________________ 

For Nord universitet    For Rana kommune 

 

________________________________  __________________________________ 

For Nordland fylkeskommune   For Nordlandsforskning 


