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3. Bedriften har ingen større planlagte in-
 vesteringsprosjekter for 2014, men vi har   
 stadig utviklingsprosjekter med hensyn   
 på stål-forbedring (legeringer og varmebe-  
 handling).

Imtas AS, 
ved daglig leder Johannes Sandhei

1. Det beste med 2013 var at vi klarte å sikre   
 oss nye kunder og leveranser da vår omset-  
 ning i det lokale markedet ble betydelig   
 redusert.

2. Vår utfordring er tilgang på jobb og prosjek- 
 ter i vårt lokalmarked.

3. Vi har ingen fastsatte investeringer. Vi er   
 kjent for å ta ting på strak arm når anled-  
 ningen er tilstede.

Inkubator Helgeland AS, 
ved daglig leder Thoralf Lian

1. For Inkubator Helgeland var det beste som   
	 skjedde	i	2013	at	vi	fikk	på	plass	det		 	
 regionale eierskapet ved at Aker Solutions   
 avd Sandnessjøen, Helgeland V&M og   
 Alcoa i Mosjøen ble nye industriaksjonærer  
 i selskapet. Vi har nå eiere og ansatte i   
 Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen og   
 vil jobbe med utviklingsprosjekter i hele   
 regionen.

2. Sammen med våre eiere og gode samarbeids- 
 partnere vil vi markedsføre og selge inn   
 Mo Industripark som den beste lokasjonen 
 å bygge og etablere ny industri på. Det er   
 viktig å gjøre muligheten enda mer kjent   
 både i et nasjonalt og internasjonalt marked. 

3. Våre planer for etablering av et internasjo-  
 nalt  datasenter i Mo Industripark har blitt 
 meget godt motatt. Det er et betydelig arbeid  
 som gjenstår før dette kan bli en realitet. Det  
 er derfor hyggelig at Nordland Fylkes-
 kommune, Innovasjon Norge og Mo 
	 Industripark	AS	er	med		på	å		finansiere		 	
 denne viktige jobben. Vi etablerer et eget 
 selskap som skal drive denne prosessen på en  
 god og effektiv måte. 

NRK Lisensavdelingen, 
ved avdelingsleder Freddy Lysfjord

1. NRK lisensavdelingen krevde inn ca. 5,04   
 milliarder kroner i kringkastingsavgift   
 eks. m.v.a. Dette utgjør ca. 97 % av NRKs   
 totale inntekter.
 Det er ca. 30 millioner mer enn budsjettert. 
 I løpet av 2014 har vi innført E-faktura i 
 tillegg til avtalegiro som vi innførte i 2013.   
 Det er  allerede ca. 450 000 som betaler   
 ”lisensen” via avtalegiro, og vi  har allerede  
 ca. 160 000 som ønsker å få tilsendt  e-fakt-  
 tura  og ca. 30 000 som betaler med kombina- 
 sjon  avtalegiro og e-faktura.
 Økt bruk av e-faktura vil redusere våre 
 portokostnader som er på. ca 16 millioner   
 kroner.

 I løpet av 2013 økte antall registrerte lisenser  
 med ca. 20 000. Pr. 31.12.2013 var det regi-  
 strert 1 980 000 lisenser.

 I 2009 vedtok Stortinget at fjernsynsdistribu- 
 tørene skal ha meldeplikt til NRK av sine   

 abonnenter.  I 2012 ble det etter NRKs ønske  
 vedtatt i Stortinget at meldeplikten for fjern- 
 synsdistributørene i kringkastingslovens  
 § 8.5, også skulle omfatte abonnentens   
 fødselsdato, dette ble vedtatt av 
 Stortinget med virkning fra 01.01. 2013. Det  
 var viktig å få dette vedtatt  for å kunne be-  
 handle ca. 2,4 millioner abonnenter hos   
 de forskjellige fjernsynsdistributørene på en  
 kostnadseffektiv måte. 
 Arbeidet med iverksetting av meldeplikten er  
 i gang og vil være av stor betydning de neste  
 årene med hensyn til å øke og vedlikeholde   
 antall registrerte lisenser, som er viktig   
 måltall for generering av inntekter for NRK.

2.  Å innfri målsetting om å kreve inn ca. 5,150  
 milliarder kroner eks. m.v.a, utgjør   
 ca. 400 milioner kroner. Videre er det en   
 stor utfordring å få gjennomført deler av 
 fjernsynsdistributørenes meldeplikt i tillegg  
 til å behandle og besvare ca. 180 000 telefon- 
 samtaler, 180 000 innkomne brev og ca 
 500 000 salgsrapporter fra forhandlere av   
 fjernsynsmottakerutstyr.

Daglig leder ved Imtas AS; Johannes Sandhei.

Rana Industriterminal AS gjennomførte i 2013 en stor og viktig investering, ved at de i juni fikk satt i drift en ny 
havnekran.


