
 
Generalforsamling i Ranaregionen Næringsforening 

Sak 7 – Innkomne saker  

Det har kommet inn ett forslag til vedtektsendring fra Øystein Bentzen (Arctic Circle 
Motorsportklubb). Forslaget ble sendt inn innen fristen.  

Forslag til vedtektsendring 

Rana-regionens formålsparagraf lyder: 

§ 1 - FORMÅL 

Foreningens navn er RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING. 

Det foreslås å endre foreningens navn og dermed endring av vedtektenes § 1 til følgende: 

§ 1 - FORMÅL 

Foreningens navn er MO I RANA-REGIONEN NÆRINGSFORENING. 

Foreningen ble stiftet den 19.9.1932 (som Rana Handelsstands Forening). 

Foreningens formål er: 

● Å bidra til næringslivets positive utvikling i Mo i Rana-regionen. 

● Å markedsprofilere næringslivets aktivitet i Mo i Rana-regionen på en positiv 
måte 

● Å være et felles talerør og høringsorgan for næringslivet i Mo i Rana-regionen 

● Å drive aktiv erfaringsutveksling og informasjonsarbeide blant og for 
foreningens medlemmer 

● Å skape forståelse for og oppmerksomhet om næringslivets betydning for den 
generelle 

samfunnsutvikling, og for Mo i Rana-regionen spesielt 

● Å bli et aktivt samarbeidsforum for næringslivets aktører i regionen 

Begrunnelse: 

Byen operer i dag under tre navn: Rana, Mo og Mo i Rana. Dette svekker og forkludrer 
merkevarebyggingen av både byen og regionen, og det skaper usikkerhet og 
misforståelser blant de som ikke kjenner regionen. I tillegg er det vanskelig for tilflyttere å 
kommunisere hvor det er de har flyttet til. 

Eksempel: Tilknyttet Mo Industripark finnes Rana Industriterminal som dels opereres av 
Mo Industritransport i samarbeid med Mo i Rana Havn. Både jernbanestasjon og flyplass 
benytter Mo i Rana, men passasjerene møter biler merket Mo Taxi. Byens navn var tema 
under næringsforeningens arbeid med strategisk posisjonering, og spørreundersøkelsene 
viste at for mange var navnet dels ukjent eller det skapte usikkerhet. 

Regionens historie består av Mo Herred, Nord-Rana Herred, Mo bykommune, Sør-Rana 
kommune, Nord-Rana kommune og fra 1964, Rana, Hemnes og Nesna kommune. Dette 
er historie og må ikke være grunnlag for det navn byen og regionen skal ha i fremtiden. 



 
Betegnelsen “Mo i Rana-regionen” samsvarer også med det som Statistisk Sentralbyrå, 
departementene og flere andre instanser benytter. Forslagsstiller mener at Mo i Rana bør 
innarbeides som et fast og ufravikelig navn på byen. Mo i Rana er et godt navn, det er 
annerledes og gir byen særpreg allerede fra første stavelse. Navnet styrker 
markedsføringen av den regionen som utgjør foreningens virkeområde. Lokale 
virksomheter må oppfordres til å sikte mot en egen navneendring. Dette er en langsiktig, 
men viktig prosess. Forslagsstiller oppfordrer næringsforeningen til å gå foran. 

 

Styret i Ranaregionen Næringsforening har behandlet forslaget elektronisk, og har 
følgende innstilling til Generalforsamlingen:  

Styret innstiller at forslaget ikke vedtas.  


