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Dette har vært et aktivt år for næringslivet i Meløy, med store
investeringer og utvikling på mange sentrale områder.
Omstillingsprogrammet tildelte i
overkant av 10 millioner kroner til
32 prosjekter. Innovasjon Norge
hadde sin største tildeling til Meløybedrifter noen gang, med hele 96
millioner. Det betyr at det framover
vil bli gjennomført fysiske nyinvesteringer for mange hundre millioner i Meløys næringsliv.

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 havbruk, 28 nye skapt av gründere, 42
gjennom vekst i lokaleide bedrifter,
og 37 nye innenfor reiseliv/opplevelsesnæringen.

Omstillingsprogrammet er forlenget 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.

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

Innovasjon Norge bidrar til omstillingen av Meløys næringsliv,
gjennom støtte til nye og etablerte bedrifter. Tallene viser at
Meløy i omstillingsperioden har
økt bruken av det ordinære virkemiddelapparatet. Totalt er det
bevilget kr. 204.919.075 til 109
prosjekter.
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96 259 700 kr

32 104 000 kr
16 123 750 kr

2012

12 842 625 kr

2013

36 627 000 kr

10 962 000 kr

2014

2015

2016

2017

Omstillingsprogrammet har investert i mange fellesprosjekter, som kommer flere bedrifter til gode

HEDER TIL 9 TRO

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).

ARTIG Å JOBBE SMARTERE

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.

MÅ OG VIL. MARKEDSFØRE BEDRE
Yara samarbeider med Meløy Utvikling KF. Skal ‘selge’
industriparken i Glomfjord.
- De siste 10-15 årene er det faktisk investert 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

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 felleskostnadene 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 informasjonen 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 Glomfjord, 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-

De har bedt ekspertene på
veltrimmet produksjon om
hjelp til å lime seg sammen.
Nå forventer deltakerbedriftene i Kompetansehuset
Meløy smartere jobbing og
resultater på bunnlinja.

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.

- Fordi det ikke går av seg selv å få seks aktører 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.

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.

GÅR IKKE AV SEG SELV

Vi befinner oss i det ærverdige Schalthuset
i Glomfjord Industripark. I bygget er seks

aktører nå samlet under samme fane: Kompetansehuset Meløy. Huset er en videreføring av det mangeårige kompetansenettverket 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

FAKTA
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 VestEuropa på 1990-tallet. Sentralt i metoden er å redusere syv former for sløsing i en kontinuerlig 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.
Toyotas voldsomme vekst er basert på Lean Production, som på norsk
betyr smal eller veltrimmet produksjon.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Innenfor varehandel har det vært 5 fellesprosjekter som
omfatter kompetanseløft, markedsføring og styrke felles
nettverk.
Utviklingsprogrammene for små og mellomstore bedrifter
– TRi EMeløy
NGomfattet
ER K A6Pfelles
ITAL
prosjekter, og involverte
totalt 35 Meløybedrifter.
Felles kompetansestrategi
for Meløy, og etablering av
kompetansehuset omfatter
to prosjekter.
Foto: Anne Mette Meidelsen

Hanne Barvik
(t.v.) og Liv Toril
Meløy? er spørs
målet de nå vil Pettersen begynner i årssk
iftet i stillinger
ha hjelp til å finne
i Meløys eget
svar på.

Foto: Anne Mette Meidelsen
Tekst: Edmund Ulsnæs

NÆRING - I NORD

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 Salten-regionens største attraksjoner fyller
de minnebøkene, tusenvis av besøkende fra land som Frankrike, Tyskland,
Japan, Sverige og USA.
– Turister har valfartet hit i over 100 år,
men nå som Meløy kommune har overtatt 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 kompetanseheving. 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.

Foto: Edmund Ulsnæs

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.

Foto: Edmund Ulsnæs

Daglig leder
Stine Estensen

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

– 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 attraktivt å besøke, konstaterer en fornøyd
daglig leder Stine Estensen i det kommunale foretaket Meløy Utvikling KF.

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.
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NY NÆRING

Innenfor reiseliv har vi 22 fellesprosjekter for tilrettelegging og utvikling
av næringa. Dette omfatter utvikling av Svartisen, fellestiltak markedsføring, Vandring i Meløy, skilting turstier nasjonalparker, sykkelturisme,
reiselivsstrategi for Meløy, kurs og opplevelseskonferanser.

bolyst-prosjekt.

STOLTHETSP
ROSJEKTET
RU L L E S U T

Meløy har ikke
færre innbygg hatt
1950-tallet, ogere siden
årtusenskiftet har siden
361. Ved årss mistet
kift
det ut, program et rulles
skal gjøre oss met som
beholde flere stoltere. Og
, trekke flere
til.
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.

I NESTE UTGAVE AV

26

27

Innenfor nyetableringer har vi 16 prosjekter.
Dette omfatter markedsføring av datalagring
og av Glomfjord Industripark, fiber, reguleringsplaner, kjøp av tjenester
Meløy
VIKfraTIG
MILEPÆL
Næringsutvikling AS, forstudie for teknologisenter, prosjekt for å beholde ingeniører, industriseminar og gründerseminar, prosjekter
rundt avfallshåndtering/fiskeslam, mineralsatsing og kartlegging. Opplæringsprogram for
etablerere; Start Opp Salten.

50

Nordland Fylkeskommune har karriereveileder, oppfølgingstjenesten og OPUS
Meløy knyttet til Kompetansehuset. Her
finner vi også Meløy BedriftsService,
Meløy Utvikling KF, Meløy Næringsforum, studiesenteret.no og altså Simonsson & Widerberg.
- Det er krevende for en liten organisasjon 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 BedriftsService 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.

LEIF KRISTIANSEN

NY NÆRING – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET
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FØRST KREVENDE, SÅ LØNNSOMT

- 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

Dette er Lean

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

LØFTER
MED IS OG
INDUSTRI

Meløy-bedrifter takker i vinter ja til deres
tilbud om modulbasert opplæring i Lean
manufacturing, altså veltrimmet produksjon. Dette gjelder også bedrifter på
Schalthuset, men det nye kompetansehuset
trenger i tillegg en spesialdose 5S.
- MBS har kjøpt dette bygget nå, og har ‘arvet’ 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!

Ny Næring november 2016

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Leif Kristiansen

Dette bildet er mer enn to måneder gammelt, men du ve
går! Til saken: det er mange bra Yara-folk på dette bilde
og Kolbjørn Solbakken har jobbet 40 (!) år hos gjødselp
markering på Glomstua for sine aller mest trofaste meda
ble feiret for sine 40, ﬁkk seks av de sju andre på bildet
hengende arbeid for samme arbeidsgiver. Bak fra venstr
Are Dahl, Nils Runar Myhre og Torstein Ødegård. Fora
Lisa Vigdis Jensen har også fått Norges Vel-medalje. Te

Edmund Ulsnæ

– REKLAME FOR

s

NÆRINGSLIVET
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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 kommunen har nå kommet til hovedprosjektet.
5

SYSSELSETTING
Antallet nye arbeidsplasser er sålangt 255, ut fra det vi har registrert
gjennom prosjekter omstillingen har bidratt i. Dette har vi sammenlignet 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 varehandel 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 indeksert utvikling fra 2008.

6

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.

7
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SE HVA SOM

MELØY MIN

ER SKAPT!
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17. Riktignok
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for at alt det gode og der skal vi sørge
REC Wafer gikk
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overende i 2011tas videre i en
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Og Meløy har
god og strategisk
12.
i 2017 en svært
ringsplan. Men
næhøy
sysselsettingsand
her
el i befolkninge
av hva det fantas og nå vil jeg skryte Salten
n–i
tiske næringslive
er bare Sørfo
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til.
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For, etter mer
plasser til, før
enn
svi er virkelig
ﬂere hundre små fem år, og med
fornøyd.
Og ja, det er en
og store utvikl
bekymring at
prosjekter gjenn
ingsinnbyggertallet over
omført, sitter
tid går tilbake.
vi med
veldig hyggelige
Men, når
jeg ser hva vi
resultater! Omst
har skapt samm
lingsprogram
ilen til nå,
blir jeg veldig
met har bidrat
entusiastisk!
t direkte
til 255 helt nye
Dette
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nemlig klart fordi
har
arbeidsplasser,
vi i Meløy Utvik
og ja,
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spesielt nærin
helt
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elegg
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mest!
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Stine Estensen
har fornyet seg,
fortalte til Edmu
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Ulsnæs
nd
t for at det nå
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av aktivitet.

Meløy er mer robust, fordi avhengigheten av hjørnesteinsbedrifter er redusert
de siste syv årene fra 16 prosent til 9
prosent. Det samme gjelder for bransjespesialiseringen, 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 bedre kommunikasjoner til Bodø ville kanskje
flere ha pendlet, og Meløy blitt mindre
sårbar hvis det skulle skje brå endringer i
næringslivet.

daglig leder

Tekst og foto:

TILDELINGEN

i Meløy Utvik

ling KF

Nå kan du følge
omstillingsarbe
terer artikler
idet i Meløy,
i samarbeid
i Ny Næring.
med
tidligere ble
Vi presenpresentert i publi Meløy Utvikling KF –
innhold som
kasjonen Kraf
tTak.

Meløy ﬁkk status
som omstillings
Wafer hadde
kommune somm
lagt ned sine
eren 2012, etter
to fabrikker i
mistet i alt 6-700
at REC
Glomfjord,
arbeidsplasser.
millioner krone
Meløy Utvikling og kommunen hadde
r i omstillings
KF har admin
midler, der 50
fra Nordland
istrert 100
% kom
Fylkeskommune
og 25 % fra Meløy fra departementet, 25 %
kommune.
Ordfører Sigur
d Stormo er styrel
mer er Tor-A
eder for Meløy
rne Gransjøen,
Utvikling, og
Liv Toril Petter
Birger Nilsen
styremedlem
sen, Kristine
. Daglig leder
Haukalid og Rolf er Stine Esten
sen.
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kedene endre
r seg. Med det
som
nytt i Meløy i
mange bransjer, er skapte
er
mindre sårbar
e nå, mener Bjørn vi nok
- Og så er det
.
arbeidspendling.
pendler ut fra
Litt ﬂere
Meløy i dag enn
med enda bedre
i 2016, men
kommunikasjoner
ville kanskje
til Bodø
ﬂere pendlet,
og da er vi litt
mindre sårbar
e hvis
endringer i nærin det skulle skje brå
gslivet.

Tall og statist
ikk – dét kan
man gå seg vill
Men, tall måler
i.
også hvor godt
Og, hvordan
‘pasienten’ Meløy man lykkes.
- seks år etter
har det i dag
at waferfabrik
- VELDIG FORN
kene
- Meløy hadde
ØYD
2.685 sysselsatte stengte.
Daglig leder
Stine Estensen
pluss 541 i RECi 2010,
i Meløy Utvikling bruke
klyngen. Tallet
r tallmateriale
er 2.926. Og
for
2016
t fra
siden omtrent
dokumentere
40 arbeid
hva omstillings Bjørn til å
plasser er blitt
programmet
borte i ulike konku shar skapt.
avviklinger, er
rser og
det skapt om
- Vi har ikke
lag 280 nye
lyktes med alt,
arbeidsplasser
og det er sikpå de seks årene
kert mange menin
talls av dem i
– noen tiger
om
hvord
det oﬀentlige,
ne er brukt. Men
an ressurseopplyser Bjørn
Sleipnes.
selv om vi ikke
i mål med alt,
er kommet
er jeg
resultatene, fastslå veldig fornøyd med
MINDRE SÅRB
- I Meløy er det r hun.
ARE NÅ
Den tidligere
skapt ﬂere hundr
banksjefen i DNB
plasser, og dét
er samfunnsøk
tror jeg ikke kunnee arbeidspå Ørnes
onom. På oppdr
hvorsomhelst.
ag
Det er unikt med skjedd
Utvikling samle
fra
r han tallmateriale Meløy bedrifter som
så mange
har stilt opp
munens aksjes
fra kom- Omst
elskaper – mer
illingsprogramme og levert!
spesiﬁkt de
114 selskapene
t er direkte involv
som
i 255 nye arbeid
ert
lion kroner i driftsi hadde mer enn 1 milsplasser. 148
er kommet i
industri og havbr
gir sammenlikn nntekter i fjor. Tallene
uk, der Meløy
ingsgrunnlag
har kjørt i alt
Utvikling
med
47 prosjekter.
kommuner og
Gründ
i nasjonal samm naboetablererstipender
ere: 51
enheng.
- En kommune
er delt ut – 28
er
beidsplasser.
nye arReise
når den er veldig næringsmessig sårbar
nye arbeidsplass liv: 19 nye aktører og 37
avhengig av hjørne
bedrifter, og når
er.
Eksis
steins
terende nærin
liv: 42 nye.
mye av nærin
gsgsliv er i
samme brans
je – da er man
utsatt når mar-

Aller ﬂest nye
arbeidsplasser er skapt
i industri
og havbruk –
148.
også blant gründ Men
ere er det
jobbet meget
godt – 28
nye arbeidsplass
er - for
ikke å snakke
om i våre
allerede eksist
erende, små
og mellomstor
e bedrifter
– 42 nye arbeid
splasser.
Mens utviklingen
innen
reiseliv, den er
kanskje
aller mest oppsi
ktsvekkende - brans
jen er totalt
forandret siden
2012, med
hele 19 nye virkso
mhete
r
og 37 nye arbeid
splasser.

Når jeg med få
ord skal
oppsummere
målen
vi har nådd gjenn e
om
omstillingsprogr
ammet,
må nok det aller
viktigste
være at Meløy
er blitt mer
robust. Virksomhe
ter i alle
bygder og alle
bransjer
har tatt nye steg,
og derfor
er vi i positiv
forstand
mindre avhen
gig av hvor
bra det går hos
de store
Stine Estensen,

255 helt nye
er skapt i Melarbeidsplasser
og trolig er vi øy siden 2012,
bare for brå mindre sårendringer enn
det vi var.

Edmund Ulsnæ

s

Kommunikasj
1.192.000 kr on:
(5 saker

)

midlene

Fiskebåter:
3.868.551 kr
(14 saker)
Nyetablerin
30.541.855 ger:
(63 saker) kr

Kapital/fond:
10.250.000
(2 saker) kr

Totalt:
73.010.777,(209 saker)

Kompetanse:
9.205.250
(12 saker) kr
Kommunale
1.414.500 kr rammebetingelser:
(8 saker)

TRENGER
LOKOMOTIV
ER

Nordland har
med 50-100 209 selskaper
mill
inntekter, bar ioner i driftse ett holder
Meløy.
til i

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

Dagens virks
20.407.172kromheter:
(119 saker)

BJØRN SLEI

PNES

- Når man er
veldig avhen
brå endringer.
gig av hjørn
esteinsbedr
ifter, eller mye
mener Bjørn Mye av veksten i Meløy
Sleipnes.
er kommet i
fiskeri, og mednæringsliv er i samme brans
det nye som
er skapt er vi je – da er man utsatt ved
nok mindre
sårbare i dag,

DE TO FØRS

•

26 prosent av
disse selskapene
plussresultat
på mer enn 500.0 hadde et
00 kroner,
mot 32 prose
nt i Fauske og
36 i Nordland.

Tekst: Edmu

nd Ulsnæs

TE

Industribedri
Crystals (bild ftene Tocircle Productions
et) i Glomfjo
tilskudd og lån
rd var de førs og Norwegian
I dag sysselse da Meløy ble omstillin te som mottok
gskommune
tter de to bed
i 2012.
riftene 120 ans
atte.
NOR WEG
IAN CRYSTALS

Omsetning 2016:
223,2 millioner
kroner. Resul
tat før skatt 2016:
mill. Ansatte:
100. Administre 125,5
rende
direktør: Reida
r Langmo. Fabrik
Glomfjord: Cato
ksjef
Lund.
- Waferprisen
e falt ytterligere
i høst,
så markedssitu
asjonen er utford
Men utviklingen
rende.
går veldig bra,
nå har eierne
og
våre
mer arbeidskapit sørget for å gi oss
al. I høst er vi
blitt flere ansatt
også
e, sier fabrikksjef
Lund.
Cato

TOCIRCLE PROD

UCTIONS

Omsetning 2016:
24, 8 mill. krone
Resultat før skatt
r.
2016: 305.000,20, derav 11 i
Ansatte:
Glom
Pål Bråthen. Plassj fjord. Daglig leder:
ef Glomfjord:
Neverdal.
André
Tocircle gjør
utvikl
energigjenvinning ingsarbeid innen
ut fra egne paten og -økonomisering, og
ter. Med damp
og høytempera
ekspander
tur
det forsøk i samarvarmepumpe gjøres
aktører for å utnytt beid med internasjonale
e overskudds
spillvarme til
damp og
ny energi.

NY NÆRING

Hjørnesteinsbedriftens andel av samlet sysselsetting i Meløy

- Ja, Meløy har
få
dét kunne vi trengtlokaleide ‘lokomotiver ’, og
. Vi har flere
drifter, og de
er veldig viktig store konsernbee. Men det er
sannsynlig at
nok
selskaper med
lokale eiere er
mer opptatt av
enda
å bidra lokalt
. Det
å merke seg at
vi ikke har noen er ellers verdt
aktører innen
virkelig store
havbruk med
forretningsadress
i Meløy, slik
som
e
Gifas og Sunds Gildeskål for eksempel har
fjord Smolt, sier
som har studer
Bjørn Sleipnes,
t 2016-tallene
fra nærin
Meløy og andre
nordlandskommun gslivet i
er.
•
Stor bransjespes
ialisering gjør
en
sårbar ved brå
endringer. Meløy kommune
spesialisering
s bransjevar
mens den i dag i 2000 på 13 prosent,
er ni prosent.
•
Av 114 Meløy
-aksjeselskaper
med over
1 million i driftsi
nntekt, hadde
negativt driftsr
29 prosent
esultat i 2016.
Dette
prosent mer enn
Fauske, fire prose er to
enn for Nordl
nt mer
and.

Med enda bed
re kommunikasjoner til Bod
ø ville kanskje
flere pendlet
, og da er vi
litt
mindre sårb
are.

E SÅ LANGT

Omstillingspro
avsluttende grammet i Meløy går
nå
år. Dette diag
er fordelt til
rammet vise inn i sitt
nå.
r hvordan

D R E S Å R BA R

– REKLAME

FOR NÆRINGS

LIVET
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ÅRBAR MOT ENDRINGER

Bransjespesialisering

Meløy ligger lavest på pendling i Salten.

9

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

OMSETNING OG DRIFTSRESULTATER
I AKSJESELSKAPER I MELØY
Omsetning og årsresultat i alle aksjeselskaper i Meløy, 2009-2016

10

Driftsmarginer 230 selskap i Meløy

SAMMENLIGNING
MELØY OG SALTEN

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

11

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. Arbeidet med videreføring av omstillingsarbeidet må

12

intensiveres. Det bør vurderes hvordan resterende frie
omstillingsmidler skal benyttes for å sikre fremtidig prosjekttilgang og enda større utnyttelse av det ordinære
virkemiddelapparat.
Figuren viser de områder som er vurdert, og hvilke tallkarakter de er gitt for årene 2013 til 2017. (1 er dårligst
– 5 er best)

BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN
I MELØY
Innbyggertallet i Meløy
er 6.346 ved utgangen
av 2017. Det blir færre
innbyggere og gjennomsnittsalderen øker.
Innenlands flytting er
den største årsaken til
nedgang, og innvandring
er den faktoren som
bremser nedgangen noe.
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MELØY UT VIKLI

HANDLINGSPLAN
2018
Vi beholder fastsatt mål om 400 sysselsatte.
Mål i 2018 er å «tette gapet», ca. 145 sysselsatte.
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. Industriutviklingen skal styrkes videre gjennom
direkte satsing på nye industriprosjekter-forstudie og forprosjekt. Tilrettelegge for
infrastruktur. Synliggjøre etablerermuligheter. Realisere dette i Glomfjord Industripark
og ellers i Meløy gjennom tettere samarbeid
internt i parken og med eksterne utviklingsmiljøer.
Innsatsområde dagens virksomheter. I
Meløy er det flere viktige bransjer som har
et klart potensiale for vekst. En kritisk forutsetning for vekst er bedriftenes ønske om
å ekspandere og utvikle seg. Tiltakene skal
styrke bedriftenes evne til utvikling, knoppskyting 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 satsningsområdene er utvikling av bedriftene, områdene
Glomfjellet, øyene og Ørnes, synlighet i
viktige markedskanaler, aktivt vertskap og

utvikling av felleskap og samarbeid mellom
bedriftene. Reiselivsstrategien legges til
grunn for satsingen og prioriteringene her.
Leverandørsamarbeid både som (a) underleverandør 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 nærmere. 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- samfunnsutviklingen.
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 næringslivets mulighet for å delta i prosessen.

SPISS

Oppløpssiden gjen
st
Meløys omstillings å
pro
gram. Med 13,6 mill
tilgjengelig vil omstio
sjefen satse på fruk ill
ter
henger lavt.

- Har noen en fantastisk
idé kan vi
lukke døra. Men, flere
får nok nei f
skal spisse.
Styreleder Sigurd Sto
rmo i Meløy U
ling KF presenterer han
dlingsplanen
omstillingsprogramme
t. Den er rulle
ganger tidligere - det
te er den siste. I
2018 begynner, selve
oppløpssiden s
omstillingskommune,
har Sigurd og
styre hatt egne arbeid
smøter.

PL AN SO
Omstillingslederen

14

om
Hvordan bør nærin
g
arbeidet organisere
Hvorfor strategisk
næringsplan?
Vi våre naboer sam
arbeide?

- I arbeidet med denne

planen skal vi

NG

SING NÅ

år av
ooner
lingsr som

Den siste delen
av Meløys omstillingsmidler
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 set
t gir resultater. Det
betyr enda sterkere sat
sing på industri, havbruk og fiskeri. Det er
om å gjøre og skape
flest mulig nye arbeid
splasser for å nærme
oss målet på 400 totalt
.
Spissing, altså. I motse
tning til de fem
ikke
årene med omstillingsp
rogram så langt,
fra nå. Vi som har
vært typisk brede.
- Vi ender uansett op
p med å ha brukt my
Utvike
av omstillingsmidlene
på industri. Men
n for
mens vi i starten brukte
mye midler på
ert to
prosjekter som ScanM
ag,
som viste seg
Idet
vanskelig å realisere,
skal vi nå gå etter de
som
lavthengende fruktene.
Altså prosjekter
hans
som kan gi rask uttell
ing i arbeidsplasser,
forklarer Sigurd.

6.500 IKKE REALISTISK

Høsten 2012 var målet
å skape 900 nye arbeidsplasser på seks
år. Dette er nedjuster
t
underveis, og til 400
i forrige handlingsplan. Dette gjelder for
tsatt, men da må det
skapes om lag 140 ny
e fra nå.
- Vi har konkrete pro
sjekter som vi vurderer å gå inn i – da ten
ker jeg på industri,
havbruk og fiskeri. Re
ipå Havn er for
eksempel veldig aktuel
t, men da må det

kommer opp nye pro
sjekter.
- Hva med folketallet
– målet har vært å
stabilisere det på 6.5
00 innbyggere?
- Kurven vi er inne i
nå gjør nok at 6.500
ikke er realistisk. Me
n dette bekrefter det
vi
har sagt hele tiden: vak
ker natur og trygge
oppvekstvilkår er ikk
e nok. For å øke bosettingen trenger vi fle
re arbeidsplasser!
Tekst og foto: Edmu

nd Ulsnæs

OM VISER VEI

m:

gses?

-

i

- SAMHANDLE BEDR

E

må være aktivt med som
Meløy har ikke noe kar
tilrettelegger.
t å gå etter i
- Strategisk næringsp
næringsutviklingen.
lan er viktig for å
Men skal få det. Nå
utnytte alt vi har lært
lages det nemlig en str
som omstillingsategisk næringskommune, mener Sig
plan, idet omstillingsp
urd, som som kjent
rogrammets aller
også er Meløys ordfør
siste år kommer igang
er, og representerer
. Kommunens
Arbeiderpartiet.
planavdeling har fått
300.000 kroner
i omstillingsmidler for
å administrere
SJEKKER NABOENE
arbeidet. For hvordan
skal det jobbes
En strategisk næringsp
med næringsutvikling
lan skal peke ut
: i et kommunalt
veien og hjelpe en ko
foretak, som i dag? So
mmune som Meløy
m en enhet i
å
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OMSTILLINGSSTYRET OG ADMINISTRASJON
Styret i Meløy Utvikling KF har i 2017
gjennomført 10 styremøter, og behandlet 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. Daglig leder Stine Estensen, prosjektledere Espen Maruhn og Finn Nordmo og
prosjektmedarbeider Sissel Myrvang.

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

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Schalthuset,
Glomfjord Industripark
Postadresse: Ørnesveien 3,
8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00
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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

