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Emil fra Halsa er 24 år, Martin fra Ørnes er 

22. Nå har de to unge yrkesfiskerne gjort en 

millionsatsing sammen.

- Vi ser for oss ettpar år der vi fisker kvo-

tene på denne båten, mens vi begge står i 

andre jobber i tillegg. Men så kjøper vi oss 

større båt, og da skal vi drive den sammen! 

sier de to karene som også har fått hjelp fra 

Meløy Utvikling KF til å realisere sin felles 

yrkesdrøm.

UNGE OG ARBEIDSVILLIGE

Reipå havn, mars 2017: det er her, i ett av 

de største og mest spennende fiskermiljø-

ene i Nordland, at unge Emil Solhaug og 

enda yngre Martin Værø har etablert base 

for sin nyinvestering, 9-metringen  ‘Klom-

pen’. Nå skal de bygge opp det nyetablerte 

aksjeselskapet Frode AS, etter Martins far 

Frode, som er gått bort.

- 16. mars tar jeg gipsen av på denne finge-

ren, og da drar jeg med ‘Klompen’ til Røst 

for å fiske torsk. Vi er straks ferdig med å 

montere nytt sikkerhetsutstyr, lyskastere og 

containere i rommet, og så er vi klar! gliser 

Emil i vintersola inne i styrhuset.

- Vi skal jobbe hardt, for det er nå vi er 

unge! sier Martin i telefon fra fiskefeltet. 

BESTEKAMERATENE 
SATSER
I hodet har de vært fiskere 

siden de var bittesmå. Nå 

har bestekameratene fått 

Meløy Utvikling-hjelp til å 

etablere, sammen.

- Det er fiskere i flere generasjoner 

bakover i min slekt, så jeg har det nok 

litt i blodet, forteller Emil Solhaug. Her 

sammen med to andre generasjoner, altså 

sønnen Christian Alexander (8) og faren 

Linas.

Vi ser for oss ettpar år der vi 

fisker kvotene på denne båten, 

mens vi begge står i andre 

jobber i tillegg. Men så kjøper 

vi oss større båt, og da skal vi 

drive den sammen!

MARIN LEON VÆRØ OG 

EMIL ALEKSANDER SOLHAUG

Han er på havet 300 dager i året – nå på 

seifiske med ‘Lene-K’ fra Bodø. 

VET HVOR FISKEN STÅR

Emil og Martin har vært bestekompiser i 

fem år. Emil tok først mekaniske fag, men 

hoppet til fiske og fangst på Inndyr, som 

Martin – han tok sitt fagbrev i fjor sommer. 

Nå skal Emil også få fagbrev på plass – 

kystskippersertifikat har han allerede tatt, 

og etter hvert venter toårig styrmannsskole.

- Vi har lenge hatt lyst til å starte for oss 

selv, i lag. Og vi begynner med denne båten 

og skal legge av til mer egenkapital - vi kan 

jo ikke begynne som ferdige redere, smiler 

Emil.
Foreløpig er Martin eneeier i selskapet som 

ble stiftet 10. november i fjor, men tilbake 

etter sykemelding skal Emil nå jobbe seg 

inn i kameratenes fellesskap.

- Det blir mye arbeid, ja, men også fridager. 

Du vet, når man vet hvor fisken står, så går 

det raskere unna…forteller Emil, og røper 

at han holder jevn og god kontakt med slekt 

og venner som er erfarne fiskere.

SIDEN BITTELITEN

- Helt siden før ungdomsskolen har jeg 

vært bestemt på å bli fisker, sier Martin, 

som har landbase på Ørnes, men er på 

havet 85 prosent av året.

- Jeg har vært interessert i å fiske siden jeg 

var bitteliten. Det er et fritt liv – jeg liker 

å jobbe mye på vinteren og ha en del fri 

på sommeren. Jeg tjener godt og jobber 

sammen med fine folk, forklarer han yrkes-

valget sitt.
Som Emil og mange av de andre unge fis-

kerne rundt Reipå Havn har han nå egen båt 

i tillegg til å være mannskap på større båt.

- Oldefaren min, Arnold Kildal, hadde 

en av Meløys største båter, ‘Gerd Anna’, 

opplyser Emil.
- Bestefaren min, Helge Rendal, hadde 

egen sjark, og faren min Linas har jobbet 

på havet. Sjøl fisket jeg med stang i fjæra 

fra jeg var 5 år, og solgte den som kattefisk. 

Så ja, jeg har det nok i blodet. Jeg liker 

livet på havet – det er fritt, og ingen dager 

er like, fortsetter han.

Om to år: 15-metring

Nå blir altså han og bestekompisen på et 

vis også gründere, på havet, og skal bygge 

arbeidsplass og virksomhet sammen. Båten 

‘Klompen’ ble hentet på Dyrøy i januar 

og rundt millionen er investert – Meløy 

Utvikling KF har bidratt med 175.000,-. På 

torsken nå i mars, mye kveite og krabbe til 

sommeren.
- Så får vi se om ettpar år – målet vårt er å 

kjøpe en 15-metersbåt slik at vi kan satse 

for alvor. Nå begynner jobben med å samle 

egenkapital! forteller Emil og Martin.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi har lenge hatt lyst til å starte for oss 

selv, og få til noe i lag. Vi er unge og skal 

jobbe hardt de neste årene, forteller be-

stekameratene Emil Aleksander Solhaug 

og Martin Leon Værø (innfelt privatbilde). 

Nå har de startet aksjeselskap, kjøpt bå-

ten ‘Klompen’ og fått base i Reipå Havn.
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Omstillingsprogrammet tildelte i 
overkant av 10 millioner kroner til 
32 prosjekter. Innovasjon Norge 
hadde sin største tildeling til Meløy-
bedrifter noen gang, med hele 96 
millioner. Det betyr at det framover 
vil bli gjennomført fysiske nyinves-
teringer for mange hundre millio-
ner i Meløys næringsliv.

Omstillingsprogrammet er forlen-
get ut 2018, og vil ved avslutning 
ha vært i drift 6 ½ år. Målet er å 
skape 400 nye arbeidsplasser, og 
ha et innbyggertall på 6500 ved 
avslutningen. 

I 2017 er det bidratt til direkte 80 
nye arbeidsplasser, og for hele 
perioden er det direkte bidratt med 
255 nye arbeidsplasser. Fordelt 
med 148 innenfor industri og hav-
bruk, 28 nye skapt av gründere, 42 
gjennom vekst i lokaleide bedrifter, 
og 37 nye innenfor reiseliv/opple-
velsesnæringen.

Det ble etablert 52 nye bedrifter i 
Meløy siste året, ny rekord. Totalt 
har Meløy fått 255 nyetableringer i 
omstillingsperioden, av disse er 22 
innenfor opplevelsesnæringen. 

Tallene gir oss grunn til å for-
vente at trenden med flere nye 
arbeidsplasser vil øke framover. I 
Glomfjord Industripark har etter-
spørselen etter lokaler fra eksterne 
næringsaktører tatt seg opp. Det er 
spesielt stor interesse for datalag-
ring. Flere Meløybedrifter er blitt 
med i den nye nasjonale klynge-
programmet Norwegian Innovation 
Clusters. Investeringene som er 
signalisert fra Norwegian Crystals 
er med på å styrke mulighetene for 
ytterligere øking i antallet industri-
arbeidsplasser. Selskapene Bilfinger 
og ToCircle er inne i FoU-prosjek-

ter med potensiale for 
lokale utvidelser. Aminor 
har startet sitt første 
byggetrinn av oppdretts-
anlegg for flekksteinbit 
på Halsa. Flere aktører 
har signalisert interesse 
for etablering, og oms-
tillingsmidler er tildelt 
for tilrettelegging av 
nye industriarealer. 
Utover dette jobbes 
det konkret med flere 
forretningsideer og 
samarbeidsprosjekter 
innenfor plast, fiske-
slam, alger, nye fis-
keredskap, hydrogen 
og resirkulering, men 
det er for tidlig å         
skissere resultater. 
Magnesiumprosjek-
tet som det har vært 
lagt ned mye arbeid 

MELØY UTVIKLING 2017
Dette har vært et aktivt år for næringslivet i Meløy, med store 

investeringer og utvikling på mange sentrale områder. 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Få nordlandskommuner har større og ster-

kere fiskenæring enn Meløy. Og lokalt er 

Reipå Havn soleklart sentrum, med sine 29 

fast baserte fiskebåter som sysselsetter om 

lag 40 fiskere. 

SPRENGT KAPASITET

- Økonomien i næringa er god, og de siste 

årene har Meløy fått en rekke nyetable-

ringer av fiskere i alderen 20-30 år – dette 

er veldig gledelig, sier daglig leder Stine 

Estensen i Meløy Utvikling KF.

Gjennom sitt omstillingsstyre har hun de 

siste, få årene gitt etablererstipend til i 

alt 12 fiskere, slik som Emil Solhaug og 

Martin Værø i hovedartikkelen. Dessuten: 

hjelp med lån og finansieringsløsninger i 

flere tilfeller.
Mange nye etableringer gir imidlertid 

utfordringer.  Som ett av de største og mest 

spennende fiskerimiljøene i Nordland er 

UTVIKLER VEKST-HAVNA

En rekke unge Meløy-fiske-

re har fått oppstartstøtte. 

Og nå skal Reipå Havn vide-

reutvikles.

Mange nyetableringer har sprengt kapasiteten i Reipå Havn. Nå skal utvidelsen finan-

sieres, og fritidsbåtene kan bli flyttet il ny havn nærmere Reipå. 

Reipå Havn spennende, men: havna har 

lenge hatt sprengt kapasitet, og mangler en 

god del på å være optimalt tilrettelagt for 

fiskerne.

…MEN STORE MULIGHETER

- Yrkesfiskerne har det for trangt, og ønsker 

flere båtplasser og forlenget molo. Havna 

må også mudres, og man ønsker seg et 

lagerbygg for fiskerne, forklarer Søren 

Solvang i Bodø-selskapet Næringsutvikling 

AS.
I fjorårets forstudie finansiert av Meløy Ut-

vikling KF var han engasjert som rådgiver, 

og har sammenfattet ønsker, behov og mu-

ligheter for havna – altså for yrkesfiskerne, 

båtforeningen og det mekaniske verkstedet.

- Utviklingsmulighetene er store. Men Fore 

Båt- og Motorservice trenger også mer 

plass for å vokse, mens Reipå Båtforening 

ønsker å flytte de om lag 60 båtplassene til 

ny havn nærmere Reipå, forklarer Solvang.

Nå skal det jobbes med finansiering, og 

prosjektet skal videreføres av kommune-

administrasjonens avdeling for plan og 

kommunalteknikk.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 15
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BEDRE SPRÅK ER BEDRE SERVICE

- Vi har jobbet hardt, sier Merethe Skille. - Dere er blitt bedre, sier Bjørn Kildal.

Dette språk-heftet hjelper oss å kvitte oss med det gamle byråkratspråket når vi svarer på søknader og andre henvendelser. 
TROND SKOGLUND

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- At Hurtigruten kan frakte turister til Engen en måned tidligere enn 1. juni som i dag, og en måned lengre enn ut august, sier Rolf Nilsen.
Vi spør ham hva som er øverst i arbeidsbunken. Rolf er daglig leder i det kommunalt eide Svartisen AS, og jobber fulltid med å utvikle aktiviteten ved Engenbreen.

- Å forlenge sesongen i retning helårstu-risme, dét ligger i bunn for det meste nå.
HYGGELIG ØKNING
Og under hurtigrutepassasjerene i bunken, der ligger cruisepassasjerene. 11 anløp i år, like mange som Bodø, der Svartisen er cruisernes mest populære utflukt. I samarbeid med Bodø Havn skal trafikken øke, og Rolf vil utvikle innholdet i de to timene der passasje-rene er i land ved isen.

HAR HELÅRS 
SOM MÅL

Tiden mellom to turist-sesonger, den er full av viktige oppgaver. Og tiden skal bli kortere – sesongen lengre. 

Rolf Nilsen, daglig leder i Svartisen AS.

Og det er lett å selge 
Meløy! Vi kan lage fantas-
tiske pakker på 3-6 dager 
med spektakulære opple-
velser.

ROLF NILSEN

- Når det gjelder transporten, så hadde Engenbreen Skyss en økning i passasje-rer på om lag 15 prosent i år, sam-menliknet med i år. Og aktørene ved isen har også økning, så jeg er veldig optimistisk, smiler Rolf.
- Reiselivsaktørene i Meløy er dessuten mer opptatt av å samarbeide enn før. Og samarbeide, det må vi for å lykkes med 

de spennende planene vi har!

LIKT MED LOFOTEN
Reiselivsaktiviteten i Meløy har vokst dramatisk. Hele 19 nye næringsaktø-rer i løpet av fem omstillingsår. Og i sentrum: Svartisen, der det samarbei-des bredere enn noen gang for å utvi-kle tilbudet, besøkstallet, transporten og sysselsettingen. 

- De vi er i kontakt med i bransjen, som jobber nasjonalt, bekrefter for oss at Salten og Helgeland har like mye å by på som Lofoten. Og er enda lettere tilgjengelig, men uten ‘slita-sjen’ som turismen har gitt i Lofoten.- Og det er lett å selge Meløy! Vi kan lage fantastiske pakker på 3-6 dager med spektakulære opplevelser, som vil trekke mange turister. Bare vi samarbeider, mener han.

TRAVEL MELLOM SESONGENEEtter en turistsesong, og før den neste, er lista lang over praktiske oppgaver og strategiske oppgaver. Eksempler: bli bedre kjent med og samarbeide enda bedre med reise-livsaktørene ved breen, drive salg og markedsføring.
- Og, vi bør lære opp lokale guider som mestrer flere språk. I dag leier vi inn guider fra Bodø og Lofoten, og dét håper jeg blir unødvendig i fram-tiden – de pengene vil vi jo gjerne legge igjen lokalt! fastslår Rolf. Annen utfordring, og den er flerdelt og omfattende: infrastruktur. ‘Alt’ må oppgraderes eller forbedres, og da snakker vi søppelhåndtering, toalett-muligheter og vedlikehold av veien opp til isen, for stadig flere vil sykle til isen eller busses.

- Når det gjelder brestua, så trenger den også forskjellig vedlikehold. Så, utfordringene er mange, men jeg er samtidig veldig optimistisk til alt vi kan få til!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

23

i siden 2012 har vi ikke lenger tro 
på vil gi arbeidsplasser i Meløy.

I Reipå havn, Meløys største fiskeri-
havn med et 30-talls fiskebåter og 
Fore Båt og Motorservice as, er ver-
diskapningen med ringvirkninger 
rundt 100 mill. Næringsaktører og 
kommunen er i gang med investe-
ringer for å sikre videre utvikling og 
mer rasjonell drift, dette forventes 
å bidra med flere arbeidsplasser.

Tilrettelegging og utvikling av Svar-
tisen og Meløy som reisemål har 
hatt stort fokus også i 2017. Hoved-
prosjektet for Svartisen innbefatter 
aktiviteter for sikring av økonomisk 
bærekraft, formidling, infrastruktur, 
besøksforvaltning, tilgjengelighet til 
breen, utvikling av eierskap og sam-
arbeidspartnere. Meløy kommunes 
investeringer begynner å skape 
ringvirkninger, bedriftene investe-
rer og arbeider med utviklingstiltak. 
Svartisen AS er innvilget midler 
for å jobbe med sesongforlengel-
se, salg/markedsføring, vertskap 
og bedriftssamarbeidet knyttet 
til utviklingen av Svartisen som 
reisemål.

Forstudiet næringsvennlig kommu-
ne i 2015 har gitt synlige resultater. 
Klart språk for bedre kommunika-
sjon og mindre byråkratspråk er 
gjennomført i avdelingen for plan 
og utvikling, og vil bli videreført i 
hele kommunens administrasjon de 
neste årene. Et annet viktig tiltak er 
en ny nettside for Meløy kommune, 
som lanseres våren 2018. 

Befolkningsnedgang har vært et 
faktum for Meløy en stund, vi 

følger den nasjonale trenden 
for «utkant» strøkene.  Mål-
settingen om et innbyggertall 
på 6500 er ikke nådd. Første 
januar 2018 var befolknin-
gen på 6346, et godt stykke 
under måltallet. Vi vet at 
arbeidet med å skape flere 
arbeidsplasser er en viktig 
del av løsningen. Synliggjøre 
Meløy på sosiale plattfor-
mer både som bosted og 
reisemål for de rette grup-
pene er et annet virkemid-
del som nå vil bli realisert. 
Opplevelsesnæringen 
lokalt og regionalt jobber 
med flere prosjekter innen-
for salg og produktutvik-
ling. Tilflytterprosjektet vil 
gi synlige resultater i 2018, 
med blant annet felles 
profileringsside for hele 
Meløy. Den videregående 
skolen, gode lærlingeord-
ninger og mulighet for 
etter- og videreutdanning 
lokalt, er også viktig for 
rekruttering til nærings-
livet og valg av bosted. 
Omstillingsprogrammet 
har bidratt til en felles 
kompetansestrategi 
for Meløy for å styrke 
samarbeidet og utvikle 
tilbudet.

Meløy kommune velger 
å videreføre kunnskapen 
fra omstillingsprogram-
met gjennom en strate-
gisk næringsplan. Det er lagt opp til 
en god planprosess med sterk 
medvirkning og forankring fra 
næringslivet. 

Prosessen gjennomføres i 2018 
med ekstern prosjektledelse fra fir-
maet Essensi AS ved Berit Laastad.



TILDELINGER FRA 
OMSTILLINGSPROGRAMMET 2017 

4

Det ble i 2017 tildelt 10,3 millioner til 
utviklingsprosjekter, 68 % gikk til nyeta-
bleringer og 18% til dagens virksomheter. 
Programmet har spisset innsatsen mot 
bedriftene. 
Totalt: 10 382 000 kr. 
32 saker

Med sterk tro på NC og ny vekst i solen-
ergi-produksjonen, gav Meløy før jul 12,2 
millioner kroner til utbygging av fabrikken. 
Og nå vil omstillingsleder Sigurd bidra 
til nok et viktig fortrinn for monowafer-
produsenten i Glomfjord.- Ja, jeg er villig til å sette meg ved 

forhandlingsbordet. NC får høyere pris i 
markedet fordi de kan dokumentere Grønn 
kraft når de bruker naturlig kaldt kjølevann 
og billig strøm. Da må Meløy se på mulig-
heten for å tilby dem gunstig konsesjons-
kraft, mener ordføreren.

STOR, STOR FORDELKonsesjonskraft: i forbindelse med driften 

VIL GI KRAFTIG FORDEL
- Dette er en stor, stor for-
del som Meløy har, og den 
må vi utnytte, sier ordfører 
Sigurd Stormo. Han vil tilby 
Norwegian Crystals konse-
sjonskraft.

Sigurd Stormo

av først og fremst Svartisenanleggene, be-
holder Meløy kommune selv litt over 170 
gigawatt som kan selges videre. Gjennom 
en årlig forhandling selges denne kraften i 
dag til Meløy Energi, som igjen selger den i 
det åpne markedet.- Konsesjonskraften er en stor, stor konkur-

ransefordel som Meløy har, og som jeg 
mener bør utnyttes til lokal næringsutvik-
ling, sier Sigurd.En avtale på konsesjonskraft vil kunne 

sikre for eksempel NC en langsiktig, stabil 
og mindre sårbar pris enn i markedet. Dette 
er en klar konkurransefordel for industri 
som krever store mengder kraft.DEN VIRKELIGE VERDIENMeløy kommune har tidligere operert med 

et såkalt 30 GWh-fond, nettopp til opp-
starthjelp for industrivirksomhet. Nå skal 
formannskapet behandle temaet på nytt.
- Når det gjelder prisen, så brukes disse 
inntektene i driften til Meløy kommune, 
og vi kan ikke gå lavere enn det vi ellers 

selger av kraft. Men det er jo opprinnelsen 
til krafta som er den virkelige verdien her. 
Den er her, den skal være her og vi vet hvor 
den kommer fra. For investorer i selskaper 
er det viktig å vite at dette sikrer stabil kraft 
i stor mengde og over lang tid, pluss at de 
vil vite at prisen ikke løper løpsk, forklarer 
Sigurd.

- I tillegg hører vi at dette med Grønt Fot-
avtrykk allerede er en konkurransefordel 
for Norwegian Crystals. Her ønsker Meløy 
å være i tet, og da må vi diskutere hvordan 
vi kan bruke den fordelen vi allerede har!Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Velkommen til denne pressekonferansen, 
begynner ordfører og omstillingsleder 
Sigurd Stormo klokka 11.00 denne formid-
dagen.
Og skribenten får straks noen mindre hyg-
gelige bilder fremst i panna. For det var 
i akkurat dette møterommet, i november 
i 2011 og så i mars 2012, at jeg deltok i 
to pressekonferanser med lite hyggelig 
innhold. REC informerte om at først multi- 
og så monofabrikken skulle stenges. Men 
ingen fare denne gangen:

NYHET TIL Å SMILE AV
21. desember 2017 kan merkes av i kalenderen som 

den kanskje gledeligste da-
gen på over 10 år i Meløy. 
Ikke rart de smiler, de to 
sentrale karene på bildet.

Store smil fra ordfører Sigurd Stormo (t.v.) og fa-

brikksjef Cato Lund da de sammen ønsket velkom-

men til pressekonferanse. Innfelt er pressemeldin-

gen om stor-investeringen som ble sendt ut 21. 

desember.

Denne dagen har nemlig staben jobbet for å oppleve 
helt siden 17. desember i 
2012. Den dagen ble det gitt 
tilskudd til den aller første 
produksjonen.

CATO LUND

MELØY TRENGTE NC- Dette er en stor dag for meg, smiler han 
bredt, fabrikksjef Cato Lund.På andre siden av døren hører vi jubel og 

applaus. De ansatte er innkalt til allmøte, 
og akkurat nå fikk de nyheten som mediene 
skal få.
- Norwegian Crystals bygger ut i fabrik-
ken for om lag 700 millioner kroner, og 
skal den største monowaferprodusenten i 
verden utenom Asia. Dette betyr minst 50 
nye arbeidsplasser, og Meløy kommune går 

inn med 12,2 millioner kroner i satsingen, 
forteller Sigurd Stormo med et blikk på 
pressemeldingen som sendes ut i samme 
øyeblikk.- Dette gjør vi fordi vi har sterk tro på 

bedriften og det de vil utvikle. Meløy 
trenger slike nyheter nå – vi trenger store 
prosjekter som utvikler kommunen. Denne 
utbyggingen vil gripe inn i samfunnet ved 
at flere etablerer seg, skoleplasser blir sik-
rere og mange nye arbeidsplasser i tillegg 
til hos NC.

NC TRENGTE MELØYFabrikksjef Cato Lund tar ordet. Han er re-
lativt ny i virksomheten – tiltrådte i fjor vår 
– og sa da ja til en bedrift med voldsomme 
vekstplaner. Nå forteller han at ‘innspurten’ 
for det som nå presenteres, begynte i fjor 
sommer.
- Samtidig som investeringen på 700 mil-
lioner kroner er et startskudd for det som 
skal komme, er vi også i mål med noe 
viktig. Denne dagen har nemlig staben job-
bet for å oppleve helt siden 17. desember 

i 2012. Den dagen ble det gitt tilskudd til 
den aller første produksjonen som skulle 
kvalitetstestes ute hos kundene.
- Pengestøtten fra Meløy og det gode 
samarbeidet med kommunen har vært 
helt avgjørende. At kommunen stiller seg 
bak dette sammen med bedriften har vært 
veldig viktig for å få investorene med på 
satsingen, fastslår han.

Tekst og foto: Ulsnæs
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Fordelingen av omstillings-
midlene for hele perioden 
2012-2017, viser 45% til 
nyetableringer og 26% til 
dagens virksomheter. 
Totalt: 77 431 777
213 saker

Innovasjon Norge bidrar til om-
stillingen av Meløys næringsliv, 
gjennom støtte til nye og eta-
blerte bedrifter. Tallene viser at 
Meløy i omstillingsperioden har 
økt bruken av det ordinære vir-
kemiddelapparatet. Totalt er det 
bevilget kr. 204.919.075 til 109 
prosjekter.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

16 123 750 kr
12 842 625 kr 10 962 000 kr

32 104 000 kr
36 627 000 kr

96 259 700 kr
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Andre fellesprosjekter mot dagens bedrifter har 
vært støtte til Meløy Næringsforum for felles 
aktiviteter, Meløyseminar og nettverksbygging. 
Tilflyttingsprosjektet som skal profilere kommu-
nen har nå kommet til hovedprosjektet. 

Omstillingsprogrammet har investert i mange felles-
prosjekter, som kommer flere bedrifter til gode 
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- De siste 10-15 årene er det faktisk inves-
tert 150-200 millioner kroner! summerer 
Leif Kristiansen.
Yaras avdelingsleder for industriparkdriften 
snakker vann, vannledninger, avløp, strøm 
og trafoer – altså slikt som er kritisk viktig 
infrastruktur for virksomhetene i parken.
- Det aller meste har Yara investert, men 
REC bidro også vesentlig – kanskje med 
30-40 millioner i årene med utbygginger 

MÅ OG VIL. MARKEDSFØRE BEDRE
Yara samarbeider med Mel-
øy Utvikling KF. Skal ‘selge’ 
industriparken i Glomfjord.

PSST!
Yara Glomfjord samarbeider 
med Meløy Utvikling KF og ikke 
minst rådgiver Finn Nordmo (tidl. 
direktør for gjødselfabrikken i 
Glomfjord, red. anm.) for å finne 
nye etablerere.
- Det jobbes hele tiden med ulike 
prosjekter og idéer. Bare nå på 
sensommeren fikk vi 3 konkrete 
henvendelser utenfra, men vi 
må jo også innse at vi vurderes 
opp mot andre etableringssteder, 
forteller Leif Kristiansen. 

Vi har en topp moderne infrastruktur med meget god kapa-
sitet, og med en lav inngangsbillett. Dette er kanskje ikke 
mange nok klar over.

LEIF KRISTIANSEN

Yara og REC har investert 150-200 millioner kroner i ny og forsterket infrastruktur i Glomfjord Industripark de siste 10-15 årene. Nå vil Yara og Meløy Utvikling KF markedsføre 
dette bedre – for å lokke nye virksomheter.

Leif Kristiansen

fram til 2009, understreker han.

HAR LEDIG, VIL FYLLE
Og har altså innledet samarbeid med Meløy 
Utvikling KF. Mål: lage en folder med 
komplett oversikt over lokaler, arealer og 
infrastruktur i næringsklyngen i Glomfjord.
- Vi trenger en slik samlet oversikt. For 
nå har vi en del tomme bygg og ledige 
tomter der det selvsagt er et mål å få inn 
nye virksomheter som vil etablere seg. Vi 
ønsker flere arbeidsplasser, et enda sterkere 
næringsmiljø og flere å dele felleskostna-
dene på.
- Ordfører Sigurd Stormo tilrettelegger nå 

næringsarealer i Meløy som skal kunne 
tas raskt i bruk – dette er et supplement 
til hans arbeid, forklarer Leif, som i høst 
også er konstituert fabrikksjef i Glomfjord 
mens Yara finner Arve Jordals permanente 
etterfølger.
Yara og Meløy Utvikling har engasjert 
INVIS-gründer Bjørn-Wiggo Eriksen til 
gjennomgang av alle lokaler og arealer, 
og investerer nå om lag 100.000 kroner i 
prosjektet.
- Så har vi lett tilgjengelig og samlet all in-
formasjonen vi trenger overfor den enkelte 
etablerer. Noe av dette er tilgjengelig i en 
informasjonsfolder vi også har laget for 
Glomfjord Industripark, opplyser daglig 
leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF.

IKKE FLINKE NOK
- Og et slikt prosjekt er viktig nå, fordi…?
- Fordi vi nok må innrømme at vi ikke har 
vært flinke nok til å selge dette ut av Glom-
fjord, vedgår Leif.
- For oss er det en selvfølge, men for at 
mulige etablerere fra andre deler av landet 
skal kunne vurdere en etablering her, må 
de få vite mer om hva det er vi faktisk kan 
tilby.
- For dét er ikke lite?
- Nei, vi har en topp moderne infrastruk-

tur med meget god kapasitet, og med en 
lav inngangsbillett. Dette er kanskje ikke 
mange nok klar over. Og etablerere er ulike 
– noen er i startfasen med en idé som må 
utvikles, mens andre er klar for å etablere 
pilotproduksjon. Uansett må de kunne finne 
all tenkelig informasjon, lett tilgjengelig.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Innenfor nyetableringer har vi 16 prosjekter. 
Dette omfatter markedsføring av datalagring 
og av Glomfjord Industripark, fiber, regu-
leringsplaner, kjøp av tjenester fra Meløy 
Næringsutvikling AS, forstudie for teknologi-
senter, prosjekt for å beholde ingeniører, in-
dustriseminar og gründerseminar, prosjekter 
rundt avfallshåndtering/fiskeslam, mineralsat-
sing og kartlegging. Opplæringsprogram for 
etablerere; Start Opp Salten. 

Kraftkommunen Meløy har omstilt seg etter svært tøffe tider – nå 
samarbeider en rekke nye reiselivsbedrifter om å gi spektakulære 
naturopplevelser. I sentrum: den gigantiske isen. Tekst: Edmund Ulsnæs
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– Bare de siste, få årene er det blitt 
etablert hele 15 nye reiselivsbedrifter i 
Meløy. De tar i bruk og presenterer den 
fantastiske naturen. Meløy blir attrak-
tivt å besøke, konstaterer en fornøyd 
daglig leder Stine Estensen i det kom-
munale foretaket Meløy Utvikling KF.

Det koker
Svartisen, juli 2017: det formelig koker, 
her ved Engenbreen i Meløy. Brearmen 
er den lavestliggende i fastland-Europa, 
og interessen er stor og internasjonal 
for den spektakulære opplevelsen det 
er å stå tett ved isen. Her ved en av Sal-
ten-regionens største attraksjoner fyller 
de minnebøkene, tusenvis av besøken-
de fra land som Frankrike, Tyskland, 
Japan, Sverige og USA. 
– Turister har valfartet hit i over 100 år, 
men nå som Meløy kommune har over-
tatt driften, er vi i starten av en sterk 
utvikling av Engenbreen som reisemål, 
forklarer daglig leder Rolf B Nilsen i 
Svartisen AS.
– Vi har satset på høyere kompetanse 

og flere aktører i reiseliv. Svartisen er 
navet, men både turisme på fjellet, ved 
havet og på øyene utvikles, forteller 
Stine Estensen.

Satser bredere
Befolkningsmessig er Meløy bare 
middels stor i Nordland, men med 
sterkere og mer variert næringsliv enn 
de fleste. Dermed klarte kommunen 
å reise seg etter den historisk sterke 
smellen i 2011-2012. Rundt 20 prosent 
av samtlige arbeidsplasser forsvant da 
solenergi-produsenten REC stengte 
sine fabrikker.
– Vi har gitt 70 millioner kroner til 
utvikling, nyetablering og kompetan-
seheving. Dette har bidratt til mer enn 
300 nye arbeidsplasser, sier Stine.
- REC-velten har lært oss at vi må satse 
bredt og i alle bransjer for å skape ny 
og varig vekst. Her er reiseliv viktig, 
men vi har også unik infrastruktur for 
nye industriarbeidsplasser, og spesielt 
stor kompetanse innenfor havbruk.

Ved Engenbreen kan barna kysse elgkalven Embla og de andre dyrene. 

Her i Glomfjord Industripark er det 
bygget en svært god infrastruktur for 
nye næringsetableringer. I 2017 har 
man blant annet store forventninger til 
etableringen av hydrogenproduksjon.

Engenbreen, den lavestliggende bretungen i fastland-Europa, trekker tusener av besøkende til Meløy hvert år. Også i 2017, året 
der kommunen har overtatt turismedriften og har brukt betydelige midler til reiselivsutvikling. 

Daglig leder 
Stine Estensen
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Innenfor reiseliv har vi 22 fellesprosjekter for tilrettelegging og utvikling 
av næringa. Dette omfatter utvikling av Svartisen, fellestiltak markeds-
føring, Vandring i Meløy, skilting turstier nasjonalparker, sykkelturisme, 
reiselivsstrategi for Meløy, kurs og opplevelseskonferanser.

- Fordi det ikke går av seg selv å få seks ak-
tører til å jobbe seg sammen og gi ett godt 
tilbud, forklarer prosjektlederen.
- Fordi vi er en liten bedrift, og skal vi 
vokse må vi jobbe smartere, sier den ene 
bedriftslederen.
- Fordi vi skal ha det artig på jobb og bruke 
mindre ressurser – dette skal synes på 
bunnlinja! sier den andre bedriftslederen.

GÅR IKKE AV SEG SELV
Vi befinner oss i det ærverdige Schalthuset 
i Glomfjord Industripark. I bygget er seks 

ARTIG Å JOBBE SMARTERE
De har bedt ekspertene på 
veltrimmet produksjon om 
hjelp til å lime seg sammen. 
Nå forventer deltakerbe-
driftene i Kompetansehuset 
Meløy smartere jobbing og 
resultater på bunnlinja.

Ulla Simonsson (i midten) roser aktørene i Kompetansehuset Meløy for å være engasjert og nysgjerrig når de nå skal ta i bruk Lean-prinsippene for veltrimmet produksjon. Her 
er det godt humør foran forbedringstavla sammen med Sissel Myrvang (t.v., Meløy Utvikling KF) og Lill Andersen (Meløy BedriftsService AS). 

Ny Næring november 2016

aktører nå samlet under samme fane: Kom-
petansehuset Meløy. Huset er en viderefø-
ring av det mangeårige kompetansenett-
verket i regionen, og ble offisielt åpnet 28. 
oktober i fjor. Nå trenger aktørene å jobbe 
seg sammen, forteller prosjektleder Roar 
Jensen i Nordland Fylkeskommune.
- Vi driver jo med forskjellige ting, alle 
sammen, og det er en fare for at vi ‘bare’ 
blir et kontorfellesskap. Da har vi ikke 
nådd målet vårt om å bli én felles dør til økt 
kompetanse.
- Så dette går ikke av seg selv! slår han fast.
Derfor kom Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting inn i bildet.

FANT RETT VERKTØY
- Vi foreslo å bruke 5S-verktøyet vårt for å 
bygge bedriftene i Kompetansehuset Meløy 
sammen, bekrefter Ulla Simonsson.
Sammen med Ronny Widerberg driver hun 
konsulentvirksomhet fra basen i Storvika, 
men har kontordager i Schalthuset. Flere 

 

FAKTA

Toyotas voldsomme vekst er basert på Lean Production, som på norsk 
betyr smal eller veltrimmet produksjon.

Dette er Lean
Lean Production, eller smal produksjon/veltrimmede prosesser, brukes av bedrifter for å 
framstille varer og tjenester mer lønnsomt. Altså merverdi for kunden med mindre bruk av 
ressurser.  Metoden er i hovedsak hentet fra Toyota Production System og kom i bruk i Vest-
Europa på 1990-tallet. Sentralt i metoden er å redusere syv former for sløsing i en kontinuer-
lig forbedringsprosess, for eksempel venting, havarier, småstopper og produksjon av feilvare. 

Ett av verktøyene i metoden er 5S:
Sortere - få oversikt over det man har og fjerne det man ikke trenger
Systematisere - merke og plassere utstyr/materiell og se over layouten
Skinne: rengjøre, pusse opp
Standardisere: fast oppskrift på bruk av utstyr, eller oppgave
Sikre: at lederne følger opp prosessene og driver vedvarende forbedringsarbeid.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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ARTIG Å JOBBE SMARTERE
Meløy-bedrifter takker i vinter ja til deres 
tilbud om modulbasert opplæring i Lean 
manufacturing, altså veltrimmet produk-
sjon. Dette gjelder også bedrifter på 
Schalthuset, men det nye kompetansehuset 
trenger i tillegg en spesialdose 5S.
- MBS har kjøpt dette bygget nå, og har ‘ar-
vet’ mye fra tidligere. Nå skal man sammen 
få på plass noe nytt og felles som fungerer 
godt, forklarer Ulla.
- Så da bruker vi 5S til for eksempel å 
sortere og systematisere og standardisere 
bruken av konferanserommene. De som 
jobber her er veldig løsningsorienterte og 
nysgjerrige, og lederne viser vei, så dette 
er artig!

FØRST KREVENDE, SÅ LØNNSOMT
Nordland Fylkeskommune har karriere-
veileder, oppfølgingstjenesten og OPUS 
Meløy knyttet til Kompetansehuset. Her 
finner vi også Meløy BedriftsService, 
Meløy Utvikling KF, Meløy Næringsfo-
rum, studiesenteret.no og altså Simons-
son & Widerberg.
- Det er krevende for en liten organisa-
sjon å bruke tid på dette. Men, hensikten 
er jo at vi etterpå skal bruke mindre tid 
på unødvendige ting, jobbe smartere, 
sier Mary-Ann Selfors.
Hun er daglig leder i Meløy Bedrifts-
Service AS, som før årsskiftet kjøpte 
Schalthuset fra MNU Meløy Eiendom 
AS.
- Det er smertefullt å lære noe nytt og 
av-lære noe annet. Men vi trenger å 
strukturere arbeidsmetodene våre etter 
lean-prinsippene. Og vi gjør det ikke 
bare fordi det er kjekt å være med, dette 
vil hjelpe oss! fastslår Stine Estensen, 
som er daglig leder i Meløy Utvikling 
KF.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ifølge ham selv er det nå det blir mer tid til rock’n roll. 1. februar gikk 
han nemlig av med pensjon, Gunnar Nilsen, og da henter vi fram 
klippet fra intervjuet vi gjorde med ham i fjor sommer. I januar i år 
rundet han 67 år, og da ville Yara-veteranen ‘Gi seg mens leken er god’, 
fortsatt hans egne ord. En imponerende lang yrkeskarriere er dermed 
over – Gunnar hadde sin første sommerjobb på lageret hos daværende 
Hydro i 1975, og over 40 år senere var det også her han jobbet sine 
siste timeverk i vinter. Når får kan kanskje enda bedre tid til å dyrke sin 
store lidenskap, nemlig musikk.
En annen som i disse dager taker for seg etter lang Hydro/Yara-karrie-
re, er Einar Gjersvik. Han gikk over i pensjonistenes rekker i forrige 
uke, nærmere bestemt 1. mars.

Tekst: Edmund Ulsnæs

MER ROCK ‘N ROLL

Ny Næring (daværende IndustriFolk) juni 2016.

HEDER TIL 9 TROFASTE
Dette bildet er mer enn to måneder gammelt, men du vet: gode årganger har det med å bli bedre og bedre ettersom tiden 
går! Til saken: det er mange bra Yara-folk på dette bildet, men merk deg spesielt de to i midten foran. Vidar Selstad (t.v.) 
og Kolbjørn Solbakken har jobbet 40 (!) år hos gjødselprodusenten. Det er i denne anledningen bildet er tatt – Yaras årlige 
markering på Glomstua for sine aller mest trofaste medarbeidere, nærmere bestemt jubilantene. Mens Vidar og Kolbjørn 
ble feiret for sine 40, fi kk seks av de sju andre på bildet medaljen fra Norges Vel for lang og tro tjeneste – 30 års sammen-
hengende arbeid for samme arbeidsgiver. Bak fra venstre Gunnar Midthun, Frank-Robert Eriksen (jubileum 25 år), John 
Are Dahl, Nils Runar Myhre og Torstein Ødegård. Foran til venstre May-Liss Olsen og foran til høyre Torild Svendsen. 
Lisa Vigdis Jensen har også fått Norges Vel-medalje. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

I NESTE UTGAVE AV Hva tenker 10-klassingene 
Maja Johanne Grytvik (f.v.) 
Tora Forthun Finne og 
Ingrid Svendgård Baraa 
etter møtet med noen av 
Meløys sterkeste og mest 
spennende bedrifter? Møt 
dem i neste utgave av Ny 
Næring onsdag 5. april!
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Innenfor varehandel har det vært 5 fellesprosjekter som 
omfatter kompetanseløft, markedsføring og styrke felles 
nettverk.
Utviklingsprogrammene for små og mellomstore bedrifter 
i Meløy omfattet 6 felles 
prosjekter, og involverte 
totalt 35 Meløybedrifter. 
Felles kompetansestrategi 
for Meløy, og etablering av 
kompetansehuset omfatter 
to prosjekter. 

Meløy 2017: distriktskommune i Nord-land, fylket med nesten-lavest folketetthet, men også en kommune med svært solid næringsliv.
Meløy 2017: kommunen der folketallet har minket med flere hundre, til tross for nyskaping gjennom statlig støttet omstil-lingsprogram. 

- Vi har hatt som mål å stabilisere folketal-let rundt 6.500, gjerne øke. I dag ser vi at dette ikke har vært realistisk, mener daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF. 

ALLE BYGDER MEDSå nå skal vi skrive om bolyst. Økt bolyst. Mer attraktivt som sted å besøke, etablere seg og etablere virksomhet.- 1. januar er prosjektet offisielt i gang. Nå skal vi to jobbe i deltidsstillinger med en handlingsplan for å øke bolysten i Meløy, faktaopplyser Liv Toril Pettersen og Hanne Barvik.
- Et viktig arbeidsområde er å mobilisere folk i alle bygder og få svar på: hva er Meløys fortrinn – hva gjør Meløy at-

STOLTHETSPROSJEKTET RULLES UT
Meløy har ikke hatt færre innbyggere siden 1950-tallet, og har siden årtusenskiftet mistet 361. Ved årsskiftet rulles det ut, programmet som skal gjøre oss stoltere. Og beholde flere, trekke flere til. 

Hanne Barvik (t.v.) og Liv Toril Pettersen begynner i årsskiftet i stillinger i Meløys eget bolyst-prosjekt. – Hva er attraktivt ved 

Meløy? er spørsmålet de nå vil ha hjelp til å finne svar på.

På mange måter er dette en profileringsjobb, der vi skal 
ta i bruk sosiale medier og en helt ny nettside. Og vise 
fram alt det attraktive ved å bo i Meløy.

LIV TORIL PETTERSEN

traktivt? 
Nordland Fylkeskommune har gitt 300.000 kroner for 2018, og Meløy setter av omstillingsmidler. Liv Toril, til vanlig daglig leder i Meløy Næringsforum, leies inn tilsvarende 40 prosent stilling gjen-nom Meløy Utvikling KF. Kulturkonsu-lent Hanne Barvik skal bruke 50 prosent av sin arbeidstid for Meløy kommune til bolyst-satsingen.

PROFILERING VIKTIGST- Viktig å forankre dette innenfor kultur, og Meløy kommune er jo mest skadeli-

dende når folketallet synker. Frivillig-sentralen blir også en viktig samarbeids-partner, forteller prosjektleder Liv Toril.Etter lang tids arbeid med handlings-plan, finansiering og å finne folk, rulles altså bolyst ut i Meløy for alvor ut om to uker. Tospannet Pettersen/Barvik har sammen med seg i prosjektgruppa Espen Maruhn (Meløy Utvikling KF), Kjell Holdal (Meløy kommune) og Gitte 

Farestveit (Frivilligsentralen). - På mange måter er dette en profilerings-jobb, der vi både skal ta i bruk sosiale medi-er og i løpet av 2018 en helt ny nettside for hele Meløy. Og vise fram alt det attraktive ved å bo i Meløy, sier de.
GI BEDRE MOTTAKELSEMen også to andre ting som neppe er min-dre viktig. For det første det som mange har tenkt, lenge, men som ikke er så lett å følge opp: følge opp utflytterne – holde kontakt med de unge som reiser ut for utdanning, og kanskje på et tidspunkt ønsker å vende 

VIKTIG MILEPÆL – TRENGER KAPITAL

lokaler som tilfredsstiller kravene til produksjon av et luksusprodukt til kravstore kunder. Det over 20 meter høye bygget i industriparken åpner for å bygge inn flere nivåer – støren er en bunnfisk, som betyr stort arealbehov. Bygget har også tipp-topp laborato-rium, garderober, kontorer og løsning for avfallshåndtering.- Vi blir dessuten avhengig av tekniske tjenester på et nivå som Glomfjord-mil-jøet har. Og vi må attraktive bostedsom-råder for folkene vi skal trekke til oss -  de må ha høy kompetanse. Vi må også kunne serve og ta imot kundene på en bedre måte enn vi kan i dag.Både etablering i Glomfjord og bygging av produksjonen er imidlertid avhengig av flere titalls millioner kroner. Det kre-vende arbeidet med å hente inn kapital pågår nå, og Innovasjon Norge inviteres inn for å bidra. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: prikkenoverien

tilbake.
- Og så er det å få til bedre mottakelse for de som flytter til Meløy. Vi tenker på en fadderordning, en introduksjon med viktig informasjon, kanskje arrangementer for tilflyttere, forteller Liv Toril.- Vi vet at man på Meløya har vært flinke på dette – kanskje skal vi lære litt av dem.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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SYSSELSETTING
Antallet nye arbeidsplasser er sålangt 255, ut fra det vi har registrert 

gjennom prosjekter omstillingen har bidratt i. Dette har vi sammenlig-
net med statistikk fra SSB, og finner at de støtter våre tall. 

I 2010 hadde Meløy 2685 
arbeidsplasser utenom 
REC, og i 2016 er dette økt 
til 2926, som tilsvarer en 
økning på 241.  Endringer 
i sysselsetting fordelt på 
næringer 2010-2016 viser 
størst økning for industri 
og stor tilbakegang for va-
rehandel og elektrisk, vann 
og renovasjon. 

Sammenligner vi med 
utviklingen i Salten, så er 
vi ikke «friskmeldt». Meløy 
har en svak stigning, men 
ligger lavest i forhold til in-
deksert utvikling fra  2008.

6
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Meløy Utvikling 
er med og støtter 
Meløyseminaret 
som arrangeres i 
april hvert år. 

T.v. Cato Lund som 
mottok pris for årets 
bedrift, Norwegian 
Crystals. 

Svartisen VVS v/
Stig Einar Mork 
fikk prisen for årets 
gründer. 

Hageland Sandaa 
gartneri ble kåret til 
årets servicebedrift. 



MER ROBUST –MINDRE SÅRBAR MOT ENDRINGER
Meløy er mer robust, fordi avhengighe-
ten av hjørnesteinsbedrifter er redusert 
de siste syv årene fra 16 prosent til 9 
prosent. Det samme gjelder for bransje-
spesialiseringen, den er også redusert 
fra 16 prosent til 9 prosent i perioden. En 
tredje faktor som påvirkninger robusthet 
er muligheter for pendling. I dag ser vi at 
pendling ut av kommunen er litt høyere 
enn inn, men at den er betydelig lavere 
enn i andre kommuner i Salten. Med bed-
re kommunikasjoner til Bodø ville kanskje 
flere ha pendlet, og Meløy blitt mindre 
sårbar hvis det skulle skje brå endringer i 
næringslivet.

Hjørnesteinsbedriftens andel av samlet sysselsetting i Meløy

MELØY UTVIKLING

Nå kan du følge omstillingsarbeidet i Meløy, i Ny Næring. Vi presen-
terer artikler i samarbeid med Meløy Utvikling KF – innhold som 
tidligere ble presentert i publikasjonen KraftTak.Meløy fi kk status som omstillingskommune sommeren 2012, etter at REC 

Wafer hadde lagt ned sine to fabrikker i Glomfjord, og kommunen hadde 
mistet i alt 6-700 arbeidsplasser. Meløy Utvikling KF har administrert 100 

millioner kroner i omstillingsmidler, der 50 % kom fra departementet, 25 % 

fra Nordland Fylkeskommune og 25 % fra Meløy kommune.Ordfører Sigurd Stormo er styreleder for Meløy Utvikling, og styremedlem-

mer er Tor-Arne Gransjøen, Liv Toril Pettersen, Kristine Haukalid og Rolf 

Birger Nilsen. Daglig leder er Stine Estensen.

Nå skal vi evaluere det omfattende omstillingsprogrammet i Meløy 2012-17. Riktignok får vi nå utvidet perio-den med neste år, og der skal vi sørge for at alt det gode omstillingsarbeidet tas videre i en god og strategisk næ-ringsplan. Men her og nå vil jeg skryte av hva det fantastiske næringslivet i Meløy har fått til.

For, etter mer enn fem år, og med fl ere hundre små og store utviklings-prosjekter gjennomført, sitter vi med veldig hyggelige resultater! Omstil-lingsprogrammet har bidratt direkte til 255 helt nye arbeidsplasser, og ja, vi i Meløy Utvikling KF har lyktes med vår tilrettelegging, men det er næringslivet som har stilt opp og gjort jobben! Som har fornyet seg, forbe-dret seg og sørget for at det nå koker av aktivitet.

Aller fl est nye arbeids-plasser er skapt i industri og havbruk – 148. Men også blant gründere er det jobbet meget godt – 28 nye arbeidsplasser - for ikke å snakke om i våre allerede eksisterende, små og mellomstore bedrifter – 42 nye arbeidsplasser. Mens utviklingen innen reiseliv, den er kanskje aller mest oppsiktsvek-kende - bransjen er totalt forandret siden 2012, med hele 19 nye virksomheter og 37 nye arbeidsplasser.
Når jeg med få ord skal oppsummere målene vi har nådd gjennom omstillingsprogrammet, må nok det aller viktigste være at Meløy er blitt mer robust. Virksomheter i alle bygder og alle bransjer har tatt nye steg, og derfor er vi i positiv forstand mindre avhengig av hvor bra det går hos de store 

hjørnesteinene i næringslivet. Nettopp dette har vært en svært viktig hensikt med omstillingsprogrammet etter at REC Wafer gikk overende i 2011-12. Og Meløy har i 2017 en svært høy sysselsettingsandel i befolkningen – i Salten er bare Sørfold foran oss.
Så skal vi fortsatt skape 145 arbeids-plasser til, før vi er virkelig fornøyd. Og ja, det er en bekymring at innbyg-gertallet over tid går tilbake. Men, når jeg ser hva vi har skapt sammen til nå, blir jeg veldig entusiastisk! Dette har vi nemlig klart fordi Meløy har et helt spesielt næringsliv som klarer å ta tak, og sammen, når det trenges som mest!

Stine Estensen fortalte til Edmund Ulsnæs

Stine Estensen, daglig leder i Meløy Utvikling KF

SE HVA SOM ER SKAPT!

TILDELINGENE SÅ LANGTOmstillingsprogrammet i Meløy går nå inn i sitt 
avsluttende år. Dette diagrammet viser hvordan midlene 
er fordelt til nå.

Kommunale rammebetingelser: 1.414.500 kr (8 saker) Dagens virksomheter: 20.407.172kr  (119 saker)

Kompetanse: 9.205.250  kr (12 saker)

Kapital/fond: 10.250.000 kr (2 saker)

Kommunikasjon: 1.192.000 kr (5 saker)
Fiskebåter: 3.868.551 kr (14 saker)

Nyetableringer: 30.541.855 kr (63 saker)

Nyetableringer: 30.541.855 kr (63 saker)

Totalt:
73.010.777,-

(209 saker)

Tall og statistikk – dét kan man gå seg vill i. Men, tall måler også hvor godt man lykkes. Og, hvordan ‘pasienten’ Meløy har det i dag - seks år etter at waferfabrikkene stengte.- Meløy hadde 2.685 sysselsatte i 2010, pluss 541 i REC-klyngen. Tallet for 2016 er 2.926. Og siden omtrent 40 arbeids-plasser er blitt borte i ulike konkurser og avviklinger, er det skapt om lag 280 nye arbeidsplasser på de seks årene – noen ti-talls av dem i det off entlige, opplyser Bjørn Sleipnes.

MINDRE SÅRBARE NÅDen tidligere banksjefen i DNB på Ørnes er samfunnsøkonom. På oppdrag fra Meløy Utvikling samler han tallmateriale fra kom-munens aksjeselskaper – mer spesifi kt de 114 selskapene som hadde mer enn 1 mil-lion kroner i driftsinntekter i fjor. Tallene gir sammenlikningsgrunnlag med nabo-kommuner og i nasjonal sammenheng.- En kommune er næringsmessig sårbar når den er veldig avhengig av hjørnesteins-bedrifter, og når mye av næringsliv er i samme bransje – da er man utsatt når mar-

MELØY MINDRE SÅRBAR255 helt nye arbeidsplasser er skapt i Meløy siden 2012, og trolig er vi mindre sår-bare for brå endringer enn det vi var. 

kedene endrer seg. Med det som er skapte nytt i Meløy i mange bransjer, er vi nok mindre sårbare nå, mener Bjørn.- Og så er det arbeidspendling. Litt fl ere pendler ut fra Meløy i dag enn i 2016, men med enda bedre kommunikasjoner til Bodø ville kanskje fl ere pendlet, og da er vi litt mindre sårbare hvis det skulle skje brå endringer i næringslivet. 
- VELDIG FORNØYDDaglig leder Stine Estensen i Meløy Ut-vikling bruker tallmaterialet fra Bjørn til å dokumentere hva omstillingsprogrammet har skapt.

- Vi har ikke lyktes med alt, og det er sik-kert mange meninger om hvordan ressurse-ne er brukt. Men selv om vi ikke er kommet i mål med alt, er jeg veldig fornøyd med resultatene, fastslår hun.- I Meløy er det skapt fl ere hundre arbeids-plasser, og dét tror jeg ikke kunne skjedd hvorsomhelst. Det er unikt med så mange bedrifter som har stilt opp og levert!Omstillingsprogrammet er direkte involvert i 255 nye arbeidsplasser. 148 er kommet i industri og havbruk, der Meløy Utvikling har kjørt i alt 47 prosjekter. Gründere: 51 etablererstipender er delt ut – 28 nye ar-beidsplasser. Reiseliv: 19 nye aktører og 37 nye arbeidsplasser. Eksisterende nærings-liv: 42 nye.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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MELØY MINDRE SÅRBAR

- Når man er veldig avhengig av hjørnesteinsbedrifter, eller mye næringsliv er i samme bransje – da er man utsatt ved 

brå endringer. Mye av veksten i Meløy er kommet i fiskeri, og med det nye som er skapt er vi nok mindre sårbare i dag, 

mener Bjørn Sleipnes.

- Ja, Meløy har få lokaleide ‘lokomotiver’, og dét kunne vi trengt. Vi har flere store konsernbe-drifter, og de er veldig viktige. Men det er nok sannsynlig at selskaper med lokale eiere er enda mer opptatt av å bidra lokalt. Det er ellers verdt å merke seg at vi ikke har noen virkelig store aktører innen havbruk med forretningsadresse i Meløy, slik som Gildeskål for eksempel har Gifas og Sundsfjord Smolt, sier Bjørn Sleipnes, som har studert 2016-tallene fra næringslivet i Meløy og andre nordlandskommuner.
• Stor bransjespesialisering gjør en kommune sårbar ved brå endringer. Meløys bransje-spesialisering var i 2000 på 13 prosent, mens den i dag er ni prosent.

•  Av 114 Meløy-aksjeselskaper med over 1 million i driftsinntekt, hadde 29 prosent negativt driftsresultat i 2016. Dette er to prosent mer enn Fauske, fire prosent mer enn for Nordland. 
• 26 prosent av disse selskapene hadde et plussresultat på mer enn 500.000 kroner, mot 32 prosent i Fauske og 36 i Nordland.Tekst: Edmund Ulsnæs

TRENGER LOKOMOTIVER
Nordland har 209 selskaper med 50-100 millioner i drifts-inntekter, bare ett holder til i Meløy.

Nordland har 101 selskaper med 100-250 millioner i drifts-inntekter, bare tre holder til i Meløy.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

NORWEGIAN CRYSTALSOmsetning 2016: 223,2 millioner kroner. Resultat før skatt 2016: - 125,5 mill. Ansatte: 100. Administrerende direktør: Reidar Langmo. Fabrikksjef Glomfjord: Cato Lund.- Waferprisene falt ytterligere i høst, så markedssituasjonen er utfordrende. Men utviklingen går veldig bra, og nå har eierne våre sørget for å gi oss mer arbeidskapital. I høst er vi også blitt flere ansatte, sier fabrikksjef Cato Lund.

DE TO FØRSTEIndustribedriftene Tocircle Productions og Norwegian 
Crystals (bildet) i Glomfjord var de første som mottok 
tilskudd og lån da Meløy ble omstillingskommune i 2012. 
I dag sysselsetter de to bedriftene 120 ansatte.

TOCIRCLE PRODUCTIONSOmsetning 2016: 24, 8 mill. kroner. Resultat før skatt 2016: 305.000,- Ansatte: 20, derav 11 i Glomfjord. Daglig leder: Pål Bråthen. Plassjef Glomfjord: André Neverdal.
Tocircle gjør utviklingsarbeid innen energigjenvinning og -økonomisering, og ut fra egne patenter. Med dampekspander og høytemperatur varmepumpe gjøres det  forsøk i samarbeid med internasjonale aktører for å utnytte overskuddsdamp og spillvarme til ny energi.

Med enda bedre kommunika-sjoner til Bodø ville kanskje flere pendlet, og da er vi litt mindre sårbare. 
BJØRN SLEIPNES
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MER ROBUST –MINDRE SÅRBAR MOT ENDRINGER

Meløy ligger lavest på pendling i Salten.

Bransjespesialisering
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NÆRINGSLIVET I MELØY - STATISTIKK

OMSETNING OG DRIFTSRESULTATER 
I AKSJESELSKAPER I MELØY

Antall nyetableringer 
er doblet i perioden fra 
2000, fra et årlig gjen-
nomsnitt på 22 til 44. I 
2017 hadde Meløy 52 
nyregistrerte selskaper.  

Omsetning og årsresultat i alle aksjeselskaper i Meløy, 2009-2016 Driftsmarginer 230 selskap i Meløy
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SAMMENLIGNING 
MELØY OG SALTEN

Fordeling av årsresultat i aksjeselskap med omsetning over 1 mnok. %vis fordeling på grupper i 2016.
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PROGRAMSTATUS
EVALUERING 

Omstillingsstyret har sammen med ekstern 
konsulent gjennomført en årlig egenevaluering av 
prosess og resultater. For i år var hovedkonklusjon 
at handlingsplan er godt beskrevet med klare 
strategier, mål og tiltak. Det er god oppfølging 
på gjennomføring av prosjekt og tiltak, men mer 
periodisk oppfølging av måloppnåelse. Arbei-
det med videreføring av omstillingsarbeidet må 

intensiveres. Det bør vurderes hvordan resterende frie 
omstillingsmidler skal benyttes for å sikre fremtidig pro-
sjekttilgang og enda større utnyttelse av det ordinære 
virkemiddelapparat. 

Figuren viser de områder som er vurdert, og hvilke tall-
karakter de er gitt for årene 2013 til 2017. (1 er dårligst 
– 5 er best)
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BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN 
I MELØY 

Innbyggertallet i Meløy 
er 6.346 ved utgangen 
av 2017. Det blir færre 
innbyggere og gjen-
nomsnittsalderen øker. 
Innenlands flytting er 
den største årsaken til 
nedgang, og innvandring 
er den faktoren som 
bremser nedgangen noe.



MELØY UTVIKLING

- Har noen en fantastisk idé kan vi ikke lukke døra. Men, flere får nok nei fra nå. Vi skal spisse.
Styreleder Sigurd Stormo i Meløy Utvik-ling KF presenterer handlingsplanen for omstillingsprogrammet. Den er rullert to ganger tidligere - dette er den siste. Idet 2018 begynner, selve oppløpssiden som omstillingskommune, har Sigurd og hans styre hatt egne arbeidsmøter. 

SPISSING NÅ
Oppløpssiden gjenstår av Meløys omstillingspro-gram. Med 13,6 millioner tilgjengelig vil omstillings-sjefen satse på frukter som henger lavt.

Den siste delen 
av Meløys om-
stillingsmidler 
skal spisses – det kan bety industri som i Glomfjord 
eller fiskeri som i Reipå havn.

RASKE RESULTATER- Ja, vi kommer til å spisse pengebruken mot det vi til nå har sett gir resultater. Det betyr enda sterkere satsing på industri, hav-bruk og fiskeri. Det er om å gjøre og skape flest mulig nye arbeidsplasser for å nærme oss målet på 400 totalt.Spissing, altså. I motsetning til de fem årene med omstillingsprogram så langt, som har vært typisk brede.- Vi ender uansett opp med å ha brukt mye av omstillingsmidlene på industri. Men mens vi i starten brukte mye midler på prosjekter som ScanMag, som viste seg vanskelig å realisere, skal vi nå gå etter de lavthengende fruktene. Altså prosjekter som kan gi rask uttelling i arbeidsplasser, forklarer Sigurd.

6.500 IKKE REALISTISKHøsten 2012 var målet å skape 900 nye ar-beidsplasser på seks år. Dette er nedjustert underveis, og til 400 i forrige handlings-plan. Dette gjelder fortsatt, men da må det skapes om lag 140 nye fra nå.- Vi har konkrete prosjekter som vi vurde-rer å gå inn i – da tenker jeg på industri, havbruk og fiskeri. Reipå Havn er for eksempel veldig aktuelt, men da må det 

kommer opp nye prosjekter.- Hva med folketallet – målet har vært å stabilisere det på 6.500 innbyggere?- Kurven vi er inne i nå gjør nok at 6.500 ikke er realistisk. Men dette bekrefter det vi har sagt hele tiden: vakker natur og trygge oppvekstvilkår er ikke nok. For å øke bo-settingen trenger vi flere arbeidsplasser!
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 
- I arbeidet med denne planen skal vi også bestemme hvordan næringsarbeidet i Meløy skal organiseres etter omstillings-programmet. Det var for tette skott mellom Meløy Næringsutvikling og det kommu-nale systemet før. Nå mener jeg det rette er å kombinere. Altså både ha en kom-munal næringsavdeling og et eget selskap som jobber med utvikling, sier styreleder Sigurd Stormo i Meløy Utvikling KF til Ny Næring.

PLAN SOM VISER VEI
Omstillingslederen om: - SAMHANDLE BEDREMeløy har ikke noe kart å gå etter i næringsutviklingen. Men skal få det. Nå lages det nemlig en strategisk nærings-plan, idet omstillingsprogrammets aller siste år kommer igang. Kommunens planavdeling har fått 300.000 kroner i omstillingsmidler for å administrere arbeidet. For hvordan skal det jobbes med næringsutvikling: i et kommunalt foretak, som i dag? Som en enhet i rådmannens stab, på rådhuset? Som et frittstående aksjeselskap, sågar med andre eiere enn Meløy kommune? Alternativene er åpne. Til kommunesty-ret neste år vedtar både næringsplan og organisering. Næringslivet ønsker eget selskap, ikke som del av rådmannens stab. Omstillingsleder Stormo sysler med tanken på en kombinasjon.- Samhandling på tvers skal vi bli flin-kere til enn vi har vært før. Kommunen 

må være aktivt med som tilrettelegger. - Strategisk næringsplan er viktig for å utnytte alt vi har lært som omstillings-kommune, mener Sigurd, som som kjent også er Meløys ordfører, og representerer Arbeiderpartiet.

SJEKKER NABOENEEn strategisk næringsplan skal peke ut veien og hjelpe en kommune som Meløy å nå viktige mål. Stygt rammet av REC-avviklingen i 2011-12 gikk mange hundre arbeidsplasser tapt, og etter hvert også utrivelig mange innbyggere. Men Meløy er fortsatt kjent for sin ressursrikdom og solide næringsliv, og har dermed et bedre utgangspunkt enn svært mange distrikts-kommuner.
- Blir regionalt samarbeid et tema i den strategiske næringsplanen, Sigurd?- Nå er det viktig at vi får laget vår egen plan, for den blir viktig uansett. Men, mye 

av vårt mest lovende næringsliv er jo allerede regionalt. Og, her konkurrerer vi ikke om lokalisering, vi og våre naboer er tjent med at vi sammen får mest mulig ut av ressursene vi har. - Så ja, jeg skal invitere nabokommu-

Hvordan bør nærings-arbeidet organiseres?Hvorfor strategisk næringsplan?
Vi våre naboer sam-arbeide?
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Meløy trenger økt sysselsetting for å stanse 
den negative befolkningsutviklingen. Det er 
av mindre betydning hvor/på hvilke område 
vi når dette målet. Innsatsen i 2018 legges 
på innsatsområde nyetableringer og dagens 
bedrifter. Målet er 145 nye arbeidsplasser 
gjennom nyetableringer, knoppskyting og 
vekst i dagens bedrifter.

Meløy har hatt etablering av ny industri som 
et sentralt innsatsområde hvor det også er 
prognostisert flest arbeidsplasser. Indus-
triutviklingen skal styrkes videre gjennom 
direkte satsing på nye industriprosjek-
ter-forstudie og forprosjekt. Tilrettelegge for 
infrastruktur. Synliggjøre etablerermulighe-
ter. Realisere dette i Glomfjord Industripark 
og ellers i Meløy gjennom tettere samarbeid 
internt i parken og med eksterne utviklings-
miljøer.

Innsatsområde dagens virksomheter. I 
Meløy er det flere viktige bransjer som har 
et klart potensiale for vekst. En kritisk for-
utsetning for vekst er bedriftenes ønske om 
å ekspandere og utvikle seg. Tiltakene skal 
styrke bedriftenes evne til utvikling, knopp-
skyting og skape flere arbeidsplasser. 

Meløy har i 2015 vedtatt en reiselivsstrategi 
hvor hovedmålet er utvikling av Svartisen til 
et signaturprodukt for reiselivet i Nordland 
og Nord-Norge. De øvrige fem satsningsom-
rådene er utvikling av bedriftene, områdene 
Glomfjellet, øyene og Ørnes, synlighet i 
viktige markedskanaler, aktivt vertskap og 

Vi beholder fastsatt mål om 400 sysselsatte.
Mål i 2018 er å «tette gapet», ca. 145 sysselsatte.

HANDLINGSPLAN 
2018 

utvikling av felleskap og samarbeid mellom 
bedriftene. Reiselivsstrategien legges til 
grunn for satsingen og prioriteringene her. 

Leverandørsamarbeid både som (a) under-
leverandør mot større virksomhet og (b) for 
å komme i posisjon ved større leveranser 
av varer og tjenester er et viktig område i 
Meløy. Her bør også anskaffelsesformer som 
åpner for at lokalt næringsliv skal få større 
muligheter til å delta, vurderes nærme-
re. Mulige områder her er mellom annet 
entreprenørvirksomhet, elektro, transport, 
verksted/vedlikehold, helse osv. 

I Meløy har 35 bedrifter gjennomført SMB 
Utviklingsprogram, og videre oppfølging og 
støtte er aktuelt for flere av bedriftene.

Det er videre viktig å bidra til økt robusthet, 
og synliggjøre denne gjennom kartlegging 
av flere parameter i nærings- samfunnsut-
viklingen.

Dette er omstillingsprogrammet siste år, 
prosjekter og satsinger som først vil gi 
uttelling etter 2018 må ivaretas. Dette sikres 
gjennom Meløy kommunes arbeid med 
strategisk næringsplan i 2018. Organisering 
av næringsarbeidet vil bli bestemt parallelt 
med strategisk næringsplan, og sikrer næ-
ringslivets mulighet for å delta i prosessen.  



MELØY UTVIKLING

- Har noen en fantastisk idé kan vi ikke lukke døra. Men, flere får nok nei fra nå. Vi skal spisse.
Styreleder Sigurd Stormo i Meløy Utvik-ling KF presenterer handlingsplanen for omstillingsprogrammet. Den er rullert to ganger tidligere - dette er den siste. Idet 2018 begynner, selve oppløpssiden som omstillingskommune, har Sigurd og hans styre hatt egne arbeidsmøter. 

SPISSING NÅ
Oppløpssiden gjenstår av Meløys omstillingspro-gram. Med 13,6 millioner tilgjengelig vil omstillings-sjefen satse på frukter som henger lavt.

Den siste delen 
av Meløys om-
stillingsmidler 
skal spisses – det kan bety industri som i Glomfjord 
eller fiskeri som i Reipå havn.

RASKE RESULTATER- Ja, vi kommer til å spisse pengebruken mot det vi til nå har sett gir resultater. Det betyr enda sterkere satsing på industri, hav-bruk og fiskeri. Det er om å gjøre og skape flest mulig nye arbeidsplasser for å nærme oss målet på 400 totalt.Spissing, altså. I motsetning til de fem årene med omstillingsprogram så langt, som har vært typisk brede.- Vi ender uansett opp med å ha brukt mye av omstillingsmidlene på industri. Men mens vi i starten brukte mye midler på prosjekter som ScanMag, som viste seg vanskelig å realisere, skal vi nå gå etter de lavthengende fruktene. Altså prosjekter som kan gi rask uttelling i arbeidsplasser, forklarer Sigurd.

6.500 IKKE REALISTISKHøsten 2012 var målet å skape 900 nye ar-beidsplasser på seks år. Dette er nedjustert underveis, og til 400 i forrige handlings-plan. Dette gjelder fortsatt, men da må det skapes om lag 140 nye fra nå.- Vi har konkrete prosjekter som vi vurde-rer å gå inn i – da tenker jeg på industri, havbruk og fiskeri. Reipå Havn er for eksempel veldig aktuelt, men da må det 

kommer opp nye prosjekter.- Hva med folketallet – målet har vært å stabilisere det på 6.500 innbyggere?- Kurven vi er inne i nå gjør nok at 6.500 ikke er realistisk. Men dette bekrefter det vi har sagt hele tiden: vakker natur og trygge oppvekstvilkår er ikke nok. For å øke bo-settingen trenger vi flere arbeidsplasser!
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 
- I arbeidet med denne planen skal vi også bestemme hvordan næringsarbeidet i Meløy skal organiseres etter omstillings-programmet. Det var for tette skott mellom Meløy Næringsutvikling og det kommu-nale systemet før. Nå mener jeg det rette er å kombinere. Altså både ha en kom-munal næringsavdeling og et eget selskap som jobber med utvikling, sier styreleder Sigurd Stormo i Meløy Utvikling KF til Ny Næring.

PLAN SOM VISER VEI
Omstillingslederen om: - SAMHANDLE BEDREMeløy har ikke noe kart å gå etter i næringsutviklingen. Men skal få det. Nå lages det nemlig en strategisk nærings-plan, idet omstillingsprogrammets aller siste år kommer igang. Kommunens planavdeling har fått 300.000 kroner i omstillingsmidler for å administrere arbeidet. For hvordan skal det jobbes med næringsutvikling: i et kommunalt foretak, som i dag? Som en enhet i rådmannens stab, på rådhuset? Som et frittstående aksjeselskap, sågar med andre eiere enn Meløy kommune? Alternativene er åpne. Til kommunesty-ret neste år vedtar både næringsplan og organisering. Næringslivet ønsker eget selskap, ikke som del av rådmannens stab. Omstillingsleder Stormo sysler med tanken på en kombinasjon.- Samhandling på tvers skal vi bli flin-kere til enn vi har vært før. Kommunen 

må være aktivt med som tilrettelegger. - Strategisk næringsplan er viktig for å utnytte alt vi har lært som omstillings-kommune, mener Sigurd, som som kjent også er Meløys ordfører, og representerer Arbeiderpartiet.

SJEKKER NABOENEEn strategisk næringsplan skal peke ut veien og hjelpe en kommune som Meløy å nå viktige mål. Stygt rammet av REC-avviklingen i 2011-12 gikk mange hundre arbeidsplasser tapt, og etter hvert også utrivelig mange innbyggere. Men Meløy er fortsatt kjent for sin ressursrikdom og solide næringsliv, og har dermed et bedre utgangspunkt enn svært mange distrikts-kommuner.
- Blir regionalt samarbeid et tema i den strategiske næringsplanen, Sigurd?- Nå er det viktig at vi får laget vår egen plan, for den blir viktig uansett. Men, mye 

av vårt mest lovende næringsliv er jo allerede regionalt. Og, her konkurrerer vi ikke om lokalisering, vi og våre naboer er tjent med at vi sammen får mest mulig ut av ressursene vi har. - Så ja, jeg skal invitere nabokommu-

Hvordan bør nærings-arbeidet organiseres?Hvorfor strategisk næringsplan?
Vi våre naboer sam-arbeide?
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Besøksadresse: Schalthuset, 
Glomfjord Industripark
Postadresse: Ørnesveien 3, 
8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00

OMSTILLINGSSTYRET OG ADMINISTRASJON

Bilde av de ansatte. Foto; Ny næring, Edmund Ulsnæs

Stine Estensen
daglig leder
Tlf. 93 40 04 73
post@mu.meloy.kommune.no

Meløy Utvikling KF på web:
www.meloy.kommune.no/omstilling
Kompetansehuset Meløy på web: 
www.kompetansehusetmeloy.no

Kontaktinformasjon:

Styret i Meløy Utvikling KF har i 2017 
gjennomført 10 styremøter, og be-
handlet i overkant av 50 saker. Styret 
er politisk valgt, og sammensatt av 
kommunepolitikere og representanter 
fra næringslivet, samt observatører 
fra Nordland fylkeskommune, Innova-

sjon Norge, NAV og Meløy kommune. 
Styret ledes av ordfører Sigurd Stormo 
og har styremedlemmer Kristine 
Haukalid, Tor-Arne Gransjøen, Rolf B. 
Nilsen og Liv Toril Pettersen.

Meløy Utvikling KF er etablert for 

å ivareta sekretariatsfunksjon for 
omstillingsstyret. Selskapet har tre 
stillinger, fordelt på fire ansatte. Dag-
lig leder Stine Estensen, prosjektlede-
re Espen Maruhn og Finn Nordmo og 
prosjektmedarbeider Sissel Myrvang.


