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Hektisk sommer og høst 
med politikerbesøk

Ola Borten Moe
- Jeg har tro på at framtidig utvikling i Norge vil 
skje i skjæringspunktet mellom industri, kunnskap 
og naturressurser. Her ligger det svært mye, og jeg 
har ikke tro på at utvikling skjer kun på ett felt. 
Slik oppsummerte Senterpartiets nestleder, Ola 
Borten Moe, sitt møte med representanter for 
Mo Industripark AS og Inkubator Helgeland AS      
mandag 17. august.
Les mer:
http://www.mip.no/2015/mineralnaeringen-
fortjener-et-sterkt-departement/

Arbeidsminister Robert Eriksson
Arbeidsminister Robert Eriksson besøkte Mo In-
dustripark den 3. august, der han ble informert 
om hvordan industrien møter dagens utfordringer, 
samt planer for nye virksomhet. Han ble i tillegg 
informert om den kontinuerlige omstillingen i    
Ranaindustrien gjennom mer enn 25 år.

John-Ragnar Aarset
Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdsels-
departementet besøkte Mo Industripark AS og 
Rana Industriterminal AS tirsdag 1. september. 
Her fikk han informasjon om den omfattende virk-
somheten i industriparken, samt flere spennende 
nye planer for videre utvikling og vekst.
Les mer:
http://www.mip.no/2015/droftet-dypvannskai
-og-fibernett/

Jardar Jensen
Statssekretær i Kommunaldepartementet Jardar 
Jensen var på besøk fredag 21. august i Mo Indu-
stripark sammen med ordførerkandidat Anita Solli 
fra Rana Høyre.
Les mer:
http://www.mip.no/2015/industri-og-samferdsel-
for-jardar-jensen/

Per Sandberg
Bygging av datasenter I Nordland, fibernettet, 
gjenvinning av energi og materialer, samt mineral-
næringen, var blant de tema som nestleder i FrP 
drøftet med Mo Industripark AS da han var på      
besøk 21. august sammen med blant annet vara-                           
ordfører Allan Johansen.
Les mer:
http://www.mip.no/2015/norge-trenger-fibernett-
med-industriell-kapasitet/

Heidi Nordby Lunde
- For oss i Rana Høyre er det svært viktig at vi får 
mulighet til å vise våre sentrale tillitsvalgte akti-
viteten i industrien i Rana og i Mo Industripark. 
Det gjør at vi bedre kan fremme industrisaker til 
våre tillitsvalgte i regjering og Stortinget, sa Anita       
Sollie, da hun besøkte industriparken sammen 
med stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra 
Høyre den torsdag 20. august.
Les mer:
http://www.mip.no/2015/vil-vise-fram-
ranaindustrien/


