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LEDER 

Gjennom flere leserinnlegg i lokale 
medier har det i den senere tiden vært 
debattert utslipp til luft fra industrien 
til bebyggelsen i Mo i Rana. Dette er en 
viktig og riktig debatt, der vi oppfat-
ter at målsettingen er å utvikle et best 
mulig lokalsamfunn. 

Fra vår side, i industriparken, er vårt utgangspunkt 
at vi skal aktivt bidra til et godt naboskap mellom 
byen og industrien. Det er en utfordring for begge 
parter at industri og by ligger så nær hverandre, en 
situasjon som er en konsekvens av beslutninger tatt 
under oppbyggingen av Norsk Jernverk og Mo i 
Rana for nesten 70 år siden.

Samtidig som vi har våre lokale utfordringer, blant 
annet med støv, så er det også store nasjonale og 
globale utfordringer knyttet til energibruk og kli-
mautslipp. På dette feltet er vår industri blant de 
fremste i verden, med lave utslipp, energieffektiv 
drift, og høy grad av gjenvinning. I et globalt per-

spektiv er det derfor av stor betydning at den type 
fastlandsindustri som vi har, fortsatt kan utvikle 
seg og drives videre, i lokalsamfunn slik vi har det 
i Nordland; i Rana, Vefsn, Glomfjord og Straumen 
i Sørfold.
 
Utfordringen - Sett fra et overordnet 
perspektiv
I Mo Industripark AS har vi nylig gjennomgått en 
større strategiprosess. Gjennom grundige analy-
ser mener vi det spesielt er to områder, som fra et 
strategisk ståsted må utløse ekstraordinær innsats 
i politikk og industri/næringsliv. For det første sy-
nes verden nå å være svært nært et betydelig tek-
nologisk paradigmeskift, noe som spesielt innenfor 
energisektoren vil gi mange endringer framover, 
både i Norge og i verden for øvrig.
For det andre har verden i dag en takt i ressursbru-
ken som ikke er bærekraftig, og menneskeskapte 
utslipp av klimagasser forsterker klimaendringene.
På hvilke måte vil dette påvirke oss som nasjon og 
lokalt i Mo i Rana? Hvilke trusler og hvilket mulig-
hetsrom medfører dette? 

Fall i både oljepris og i metallpriser for jern, kob-
ber, med mer, har allerede ført til store endringer 
også i Norge. Investeringer innenfor oljesektoren 
er kraftig redusert, og i Kirkenes er Sydvaranger 
Gruve konkurs, med opp mot 1500 mennesker di-
rekte og indirekte berørt. 
EU har nylig satt seg djerve klimamål som smit-
ter over på norsk politikk og norsk industri og næ-
ringsliv. Det stiller krav også til oss i Norge, og i 
forhold til konkurransesituasjonen for norsk indus-
tri.
I denne situasjonen vil det være en klar utfordring 
at vi evner å treffe kloke politiske og industrielle 
beslutninger som ikke medfører unødvendig hard 
belastning på privathusholdninger, kommuner, in-
dustri og næringsliv.
Ett er sikkert: Vi må være våkne for de endringer 
som skjer, og vi må ha vilje og evne til aktivt å være 
med på de endringer som er nødvendige for å sikre 
fortsatt verdiskapning og sysselsetting, innenfor en 
framtidsrettet industri.

Godt naboskap avgjørende 
for framtidsindustrien


