
    
 

 

 
 

 
  
Referat Regionalt kompetanseforum Helgeland 20. oktober 2022  
 
Til stede: Lars Henrik Kristiansen, Thomas Skonseng, Sylvi Halseth, Ingvild 
Skogsholm, Espen Isaksen, Bjørn Larsen, John Arne Warholm, Kalle Thysnes, 
Hogne Haugjord, Audhild Joakimsen, Tone Jakobsen, Kjell-Idar Juvik, Stig Sørra, 
Nils Lindegaard, Hanne Liland, Kari Lise Hagebø og Elisabeth Fagernes 
 
Vi startet dagen med en omvisning på Alcoa. 
 
Sak 1 Presentasjon av nye Mosjøen vgs. v/ rektor Lars Henrik Kristiansen. Vi 
fikk en presentasjon av nye Mosjøen vgs. som skal være helt klart til skolestart 2027.  
 
Sak 2 Nordnorsk kompetansesenter MAT: fra ide til realisering v/ Per Theodor 
Tørrissen. Det er et kompetansesenter som skal arbeide bredt med ulike aktører og 
med ulike prosjekter. Et mål er å knytte sammen primærnæringene opp mot det 
ferdige produkt, fra jord og fjord til bord. RM ved Mosjøen VGS skal samlokaliseres 
med Naturbruk i Marka for å bedre legge til rette for dette.  
 
Sak 3 Espen Isaksen fra MON presenterer de tre industriprosjektene som er på 
gang i Mosjøen med en ny grønn industri. Regionen har flere gode fortrinn; tilgang 
på grønn kraft, geografisk beliggenhet, dypvannskai og store regulerte 
næringsområder. 

• Bergen Carbon solution, etableringen i Mosjøen er foreløpig satt på vent.  

• Gen2 Energy, planlegger den største fabrikken i Europa som produserer 
hydrogen. De skal ha hele produksjonskjeden i denne fabrikken. Dette skal 
eksporteres til Europa via dypvannskaia. Start 2025. 

• Norsk e-fuel, skal produsere flydrivstoff av hydrogen og carbon.  

• Site Holands vika et meget attraktivt område hvor det pr i dag er en kø av 
aktører som ønsker å etablere seg. 

 
 
Olav Karlsen Samfunnsanalyse av industrietableringer i Mosjøen. 
En ringvirkningsanalyse av de tre industriprosjektene. Her snakker man om 750 nye 
årsverk lokalt i Vefsn i investeringsfasen, 300 årsverk i driftsfasen og 450 nye 
tilflyttere. 
 
Den største utfordringen er å få tak i nok folk med rett kompetanse. Det er startet et 
rekrutteringsprosjekt med to ansatte over 3 år med en bred involvering. Det skal 
jobbes aktiv med attraksjon, rekruttering av målgrupper/god onboarding/redusere 
utenforskap og samfunnsutvikling for å skape gode møteplasser og arenaer. 
 
 
 
 
 



    
 

 

Sak 4 Regionalt kompetanseforum – veien videre v/ Thomas Skonseng. Vi fikk 
en kort presentasjon av bakgrunnen for at de regionale kompetanseforumene ble 
etablert. Det ble litt lite tid til å snakke om veien videre. 
 
Neste møte 
Neste møte blir i Brønnøysund 13 april 2023. Det vil bli planlagt i tett samarbeid med 
Jon Arne Warholm.  Vi møtes kvelden den 12 april til middag. Elisabeth reserverer 
hotellrom. Kompetanseforumet har tradisjon på å dra på et lokalt bedriftsbesøk, 
Brønnøysundregistrene er foreslått. I forhold til tema på neste møte ble det spilt inn 
et ønske om informasjon om modulbasert opplæring (MFY), Steigenmodellen og 
YSK. Det er et ønske fra flere i forumet at rektorene for samtlige videregåendeskoler 
på Helgeland er representert, samt at universitet -og høyskolesektoren inviteres inn.     
 
 
Thomas Skonseng 
Leder Kompetanseforum Helgeland 
 
 
 
 


