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FLERE ETABLERINGER NÅ

I 2016 bidro Meløy Utvikling KF direkte til etablering av 25 nye arbeidsplasser i Meløy – 20 i nye bedrifter og 5 i
allerede etablerte bedrifter. I omstillingsperioden er det sålangt etablert
175 nye arbeidsplasser. I 2016 bidro vi
også til å sikre i alt 90 arbeidsplasser,
blant annet ved å gi 5 millioner kroner i tilskudd til Norwegian Crystals
(sysselsetter i dag 79 personer).

Det er etablert 201 nye bedrifter i Meløy i omstillingsårene.
Etableringsfrekvensen er langt høyere enn tidligere.

Det ble etablert 48 nye virksomheter i
Meløy i 2016. Dette betyr at det i omstillingsperioden er etablert 201 nye
aksjeselskaper, enkeltmannsforetak
og andre virksomheter, og den årlige
etableringsfrekvensen har vært langt
høyere enn i årene før 2012. Omsetningen i disse nye aksjeselskapene
har også økt kraftig, fra 43 millioner
kroner i 2011 til 387 millioner i -16.
Deres lønnsutgifter har i perioden
økt fra 12 til 91 millioner, noe som
tilsvarer om lag 170 nye arbeidsplasser. Aksjeselskapene i Meløy har i
perioden 2014-15 hatt høyere vekst
enn gjennomsnittet i Nordland.
Meløy Utvikling har også i 2016 tilrettelagt for vekst på en rekke områder:
direkte bidrag til nye arbeidsplasser,
sikring av eksisterende arbeidsplasser og viktige utviklingsprosjekter
innenfor økt kompetanse, økt bolyst,
nye næringsarealer og nettverkssamarbeid. I 2016 har vi koordinert og
finansiert 11 kompetansetiltak og 11
nettverkssamarbeid.
Med sterkt fokus på innovasjon og
omstilling, og med et omfattende og
godt samarbeid mellom næringsliv,
omstillingsprogrammet og kommunens politiske og administrative system, har Meløy et svært positivt miljø
for nyskaping og utvikling. Aktørene
i det offentlige har også forbedret
sin måte å ta imot henvendelser og
etablerere på.
Stine Estensen
Daglig leder Meløy Utvikling KF
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MELØY 2016

På oppdrag fra Meløy Utvikling KF
har samfunnsøkonom Bjørn Sleipnes
samlet og systematisert nøkkeltall fra
Meløys næringsliv i årene før og etter
at vi fikk status som omstillingskommune. Tallmaterialet viser at det siden
2012 er blitt etablert gjennomsnittlig
40,7 selskaper pr. år i Meløy, mot gjennomsnittlig 31,7 i perioden 2006-12. I
perioden 2000-05 var gjennomsnittet
på 22,1 selskaper pr. år.

årene 2014/-13/-12 var etableringstallene henholdsvis 38, 39 og 36. Det er
etablert 201 virksomheter i perioden
2012-16, mens i femårsperioden 200711 var det tilsvarende tallet 150.
Det er grunn til å være fornøyd med at
etableringen av nye selskaper i Meløy
har øket merkbart siden årtusenskiftet,
og altså ikke minst i omstillingsårene.
Tallmaterialet fra Bjørn Sleipnes viser
at Meløy hadde en etableringsrate
(nyetableringer pr. 1.000 innbyggere i
alderen 15-66 år) på 12 i 2016. I perioden 2006-12 var denne raten på 7,5 i
gjennomsnitt.

2016 ble det beste etableringsåret i
12-årsperioden. Hele 48 aksjeselskaper og enkeltmannsforetak ble stiftet
i fjor. Tallet for 2015 var 40, og for

Næringsutvikling Meløy
Nyetableringer Meløy. AS og ENK. 2005-2016. Antall

Kim Adolfsen (t.v.) og Lasse Willumsen i Polarplast AS. Foto: Edmund Ulsnæs
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VOKSER STERKT
2016 var året da Polarplast As etablerte seg i Meløy. Ledelsen forventer
å vokse sterkt sammen med havbruksnæringa i regionen.

Meløy Utvikling støttet Gildeskål-selskapet Polarplast med 350.000 kroner
i forbindelse med at selskapet i fjor
høst etablerte avdeling i Glomfjord
Industripark. Bakgrunnen for etableringen var et stort oppdrag for smoltanlegget til Marine Harvest, men
Polarplast har også utført oppdrag for
M3 Anlegg i Bodø og Yara i Glomfjord,
og retter seg dessuten inn mot andre
industribedrifter. Selskapets ansatte
har allsidig fagbakgrunn, og arbeider

både med plast og aluminium.
- Oppdrettsnæringa spås en dobling de
neste 10 årene, og jeg tror vi kommer
til å ‘drukne’ i oppdrag framover. Med
utgangspunkt i Glomfjord ligger vi
gunstig til i forhold til tre smoltanlegg,
og kanskje kommer det flere. Dessuten
har vi kontakt med Yara og Norwegian
Crystals, og kanskje blir Aminor på Halsa
(oppdrett av fleksteinbit) en kunde, sier
daglig leder Lasse Willumsen i Polarplast.

Bedriften har 14 ansatte inkludert 2
lærlinger, men øker fra sommeren
2017 til 17 ansatte. Ledelsen etterstreber en flat organisasjonsstruktur,
altså minst mulig hierarki, og ønsker
å etablere seg flere steder de neste
årene, blant annet i Bindal. Selskapet eies av Tor-Arne Gransjøen, Kjell
Lorentzen og Lasse Willumsen, og
omsatte i 2016 for 16 millioner kroner
(2015: 8,9 millioner).
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25 NYE I 2016

Det ble etablert 25 nye arbeidsplasser i Meløy i 2016.
Meløy Utvikling KF bidrar til etableringen av nye arbeidsplasser, og til å sikre
dagens arbeidsplasser. I 2016 ble det
etablert 20 arbeidsplasser i nye bedrifter, og 5 nye i allerede eksisterende

bedrifter. Våre tilskudd bidro også til å
sikre 90 arbeidsplasser.

kompetansetiltak i 2016, og 11 nettverk.
Vi var involvert i 48 nyetableringer.

Meløy Utvikling KF tilrettelegger også for
vekst i nærings- og arbeidslivet gjennom
utviklingsprosjekter på kompetanseheving, økt bolyst, nye næringsarealer,
styrking av nettverk, samarbeid og ulike
klynger. Vi støttet og koordinerte 11 ulike

I omstillingsårene er det skapt om lag
300 nye arbeidsplasser. Meløy Utvikling
KF har gitt direkte bidrag til 175 av disse
- 140 av skapt i nye bedrifter og 35 i
etablerte bedrifter.

Reipå Havn. Foto: Edmund Ulsnæs

FRA STERK TIL
STERKERE
Fiskeri: Mange unge vil satse som fiskere i
Meløy. Meløy Utvikling KF støtter utvidelse og videre utvikling av Reipå Havn.
Meløy er blant de største fiskerikommunene i Nordland på antall fartøyer
og omsetning. Økonomien i næringen
er god, og de siste årene har Meløy hatt
en rekke nyetableringer ved fiskere i
alderen 20-30 år. Meløy Utvikling KF
har tildelt etablererstipend til i alt 12
fiskere, og i tillegg hjulpet med lån og
finansieringsløsninger i flere tilfeller.
Reipå Havn er et av de største og mest
spennende fiskerimiljøene i fast-
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land-Nordland. Dagens 29 fiskebåter
sysselsetter et 40-talls fiskere, og har
en totalkvote på nær 9.000 tonn. Flåten
skaper direkteverdier for om lag 35
millioner kroner i året, og de totale
samfunnsverdiene av dette beregnes til
om lag 100 millioner kroner.
Meløy Utvikling KF har i 2016 finansiert
og koordinert en forstudie for Reipå
Havn. Yrkesfiskerne har det for trangt,
og ønsker forlenget molo, mudring i

havna og nytt lagerbygg. Fore Båt- og
Motorservice med sine 6 ansatte trenger også mer plass for å vokse, mens
Reipå Båtforening ønsker å flytte sine 60
båtplasser til ny havn nærmere Reipå.
Næringsklyngen Reipå Havn har vist
evne til vekst innenfor dagens ‘trange’
rammer, og det er grunn til å tro at
vekstpotensialet er betydelig dersom
infrastrukturen tilrettelegges bedre.

Eksempler på etablering som støttes av Meløy Utvikling KF: i Æsvika på Halsa bygger Willy Sandaa (t.v.) og Asbjørn Torrissen i Aminor AS
oppdrett av flekksteinbit. Aminor har fått tilskudd og lån fra Meløy Utvikling KF. Solenergi-bedriften Norwegian Crystals fikk tilskudd tidlig i
omstillingsprogrammet, og i høst bidro Meløy Utvikling med 5 millioner kroner i en stor investering som sikrer arbeidsplassene til Espen Holtebu
(t.v.), Aleksander Myrvang og de nær 80 andre ansatte. Begge bildene: Edmund Ulsnæs.

STIPENDER GIR ETABLERING
Etablererstipendene har gitt viktig bidrag til nye arbeidsplasser. Nå økes summene, og kravene spisses.
Meløy Utvikling KFs kartlegging viser at det er innvilget 28 etablererstipender i de tre årene 2014-16. 23 av disse er utbetalt, 4 forventes å ikke bli utbetalt. Av de 23 representerer 18 nye tjenester i
Meløy, og 5 representerer styrking av eksisterende.
Halvparten av stipend-mottakerne oppgir at stipendet var avgjørende
for deres etablering. Stipendene har bidratt til 9 nye arbeidsplasser
på heltid og 3 på deltid. Stipendene har bidratt til å sikre 6 arbeidsplasser. I 2017 økes etablererstipendet fra 25.000,- til 40.000 kroner,
og kravene for å få tildeling spisses, sammenliknet med tidligere.

Eksempel på gründere som har fått etablererstipend og skapt
arbeid for flere: Guro Bukkøy (t.h.) sammen med mamma Lisbeth
og søsteren Lena. Foto: Edmund Ulsnæs
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VOKSER MEST

prosjektene for ett år siden, ble for
eksempel Glomfjord Hydrogen etablert. Men, mange prosjekter krever
kapital og ressurser som vi ikke
uten videre har, så vårt fokus er å
ivareta helt sentrale aktører som
Yara og Norwegian Crystals. Samtidig ser vi enkelte «lavthengende
frukter» - spennende etableringer

Nye Meløy-selskaper har
hatt sterk omsetningsvekst
gjennom omstillingsperioden, og har skapt om lag
170 nye arbeidsplasser. I
etablerte bedrifter er det
skapt over 60.
De har hatt sterk omsetningsvekst,
de lokale aksjeselskapene som er etablert etter at REC Wafer avviklet sin
virksomhet i Meløy i 2011-12. Total
årsomsetning i selskapene etablert
fra 2011 til -16 har økt fra 43 til 387
millioner kroner. Lønnsutgiftene i
selskapene har i samme periode økt
fra 12 til 91 millioner kroner, noe som
tilsvarer om lag 170 nye arbeidsplasser i Meløy.
Lokale aksjeselskaper står for om
lag 50 prosent av arbeidsplassene i
Meløy (konsernselskapene: omlag 30
prosent). Erfaringer viser at det ligger
et stort potensiale for omsetningsøkning og nye arbeidsplasser i allerede
eksisterende bedrifter. Flere titalls
Meløy-bedrifter har deltatt i SMB Utvikling med egne utviklingsprosjekter,
og har gitt betydelig sysselsettings-

gestøtte til 52 ulike prosjekter i 2015, ble

FOLK

7,5 meter
rundt syre høy vegg
fabrikken

Omstillingsprogrammet har gitt et
samlet tilskudd på 18,7 millioner
kroner til utviklingsprosjekter i eksisterende Meløy-virksomheter. Beløpet
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INVITER
SMOLT OGER
DATALAGRI
NG
SIDE
12-13

Fiskebåter
2 950 000 (12 saker)

Nyetableringer A
27 832 855 (48 saker)

Kapital/fond
10 250 000
(2 saker)

Nr. 9-201
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Glomfjord
, 21. dese

TØ Y E N
til ulike forstudier og forprosjekter innen
mens 1 million kroner ble bevilget
Ordfører Sigurd Stormo reiseliv,
er styreleder
fordeler seg på i alt 109 prosjekter. Omsettil ulike prosjekter innen leverandørsamarningstallene viser at disse selskapene har
beid. I alt er det i omstillingsprogrammet
vokst mer enn gjennomsnittet for Nordland.
ved årsskiftet 2016-17 bevilget midler til
12
Aksjeselskaper etablert før 2012 hadde en
193 prosjekter – av disse flest på dagens
vekst på 3,2 prosent i 2013 (Nordland 1,9),
virksomheter (109) og nyetableringer (48).
6,3 i 2014 (Nordland 4,4) og 5 prosent i 2015
Totalt bevilget til nyetableringer er 27,8
(Nordland 4,2). I Meløy forventes høyere
millioner kroner og til dagens virksomhevekst i 2016 enn året før, og i Nordland forter 18,6 millioner.
ventes vekst på 3,5 prosent i 2016.
TORGET
SKAL
NOMINERES

Ved utgangen av 2016 er det totalt, i lån og tilskudd, bevilget
69.999.777 kroner av omstillingsmidlene. Økningen fra mai i
år og fram til i dag er på 10 millioner kroner.

Totalt:
69.999.777,-

Kommunale
rammebetingelser C
464 500 (6)
Dagens virksomheter B
18 675 172 (109 saker)

Ved utgangen av 2016 var det totalt, i lån og tilskudd, bevilget 69.999.777 kroner
av midlene i Meløys omstillingsprogram. Illustrasjon: Ellinor Ann Skaret

HJELPER MED NETTVERK
Meløy-ambassadører, oljeseminarer og jevnlig kontakt med to viktige
interesseorganisasjoner. Meløy Utvikling hjelper offshore-interesserte
bedrifter til større nettverk.

Kunnskapsparken i Bodø skal industri-samarbeide tettere med Glomfjord, og Glomfjord skal samarbeide
tettere med Mo i Rana. Foto: Edmund Ulsnæs og Mo Industripark

Meløy Næringsutvikling AS og Meløy
Utvikling KF har erfaring med omstillingsarbeid helt siden 100 mistet jobben da
ammoniakkfabrikken i Glomfjord ble lagt
ned for 24 år siden. For å videreføre vellykkede arbeidsmetoder på en god måte,
inngås det viktige samarbeidsavtaler.
Mo Industripark har over 100 bedrifter,
6

Meløy fikk status som dette redusert til 37 i fjor. Omstillingsstyret
omstillingskommune somønsker i den siste delen av programmet å
meren 2012, etter at REC
engasjere seg tyngre i prosjekter som er
Wafer hadde lagt ned sine
YNGST OG vekst og nye
to fabrikker i Glomfjord,lovende med tanke på snarlig
LEVERTE VANESTEN ELDST
RENE
arbeidsplasser.
og kommunen hadde mistet
industri
i alt 6-700 arbeidsplasser.
Meløy Utvikling KF har
Det ble tildelt 11,6 millioner kroner i
administrert 100 millioner
omstillingsmidler i 2016. Godt og vel
kroner i omstillingsmidler,
halvparten, 6,6 millioner, ble gitt til forder 50 % kom fra departementet, 25 % fra Nordland
studier, forprosjekter og hovedprosjekter
Fylkeskommune og 25 % fra
bak nyetableringer. 2,4YAmillioner
RA KVELERble gitt
Meløy kommune.
S
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vekst siden 2014. Så langt tilsvarer
veksten 64 nye stillinger i dagens
virksomheter, altså aksjeselskaper
stiftet i Meløy før 2012.

massedeponi siden M3 Anlegg sprengte
tomt for SiC Processing i 2008. Det tredje
området Sigurd Stormo vil ha klargjort
ligger i Æsvika på Halsa, altså et Torrissen-

Sigurd er styreleder i Meløy
Utvikling og ordfører i Meløy

måned presenterer vi artikler i
Pettersen, Kristine Haukalid og Rolf
samarbeid med Meløy Utvikling KF –
Birger Nilsen. Daglig leder er Stine
innhold som tidligere ble presentert i
Estensen.
Mens omstillingsprogrammet
gav penpublikasjonen KraftTak.

Eksempel på Meløy-bedrift i rask vekst: Reipå Knuseri hadde i 2016 over 20 ansatte.
Foto: Edmund Ulsnæs

Område to ser du også avbildet i denne
artikkelen. Grusbanen i Glomfjord, altså
et område på nær 10.000 kvadratmeter rett
over veien for Meløy Fritidsbad. Yara-eiendommen står tom etter å ha vært brukt som

FÆRRE,
STØRRE
TILDELINGENE
SÅ LANGT
Sigurd Stormo fortalte til
Edmund Ulsnæs

I 2016 engasjerte Meløy Utvikling KF seg i færre, men tyngre,
prosjekter enn året før. 11,6
millioner ble tildelt i omstilI høst kan du følge omstillingsarfor Meløy Utvikling, og styremedlemlingsmidler,
10,6Gransjøen,
i 2015.Liv Toril
beidet i Meløy, i IndustriFolk!
Hver
mermot
er Tor-Arne

MELØY VIL
SAMARBEIDE
Meløy skal sikre kontinuitet i arbeidet med
industrietableringer.
Samarbeider med Mo
Industripark. Og Bodø.

ter og bygg krever år å tilrettelegge.
Derfor er neste års tilrettelegging av
nye næringsområder så viktig.

over 2.000 ansatte og er langt framme på ‘det grønne skiftet’ og sirkulær
økonomi, altså at ressurser gjenbrukes.
Gjennom Meløy Utvikling KF utvikles nå
et konkret samarbeid med miljøet i Mo
i Rana. Samtidig tilrettelegges det for at
Kunnskapsparken i Bodø skal ha jevnlige
kontordager i Glomfjord – deres eiere
SIVA ønsker nemlig en styrket satsing på

industrietableringer.
Meløy Utvikling KF ønsker å sikre og
videreføre måten det i mange år er
arbeidet med etableringer på. Hvordan
gründere tas imot, måter det gis råd på,
bruken av nettverk og gjennomføring av
prosesser.

INVIS, Semek, Bilfinger, Molab og Simonsson & Widerberg Lean Consulting. Dette er
bedriftene i Meløy-regionen som allerede
har utført oppdrag for olje- og offshorenæringene. Eller som ønsker å få slike oppdrag.
Meløy Utvikling koordinerer siden 2014 et
lokalt nettverk med og for bedriftene.
Ved flere anledninger, senest 16. oktober i
fjor, har Meløy Utvikling KF i samarbeid med
andre aktører invitert til oljeseminar i Glomfjord for å styrke bedriftenes kompetanse og
nettverk. Kjell Giæver fra leverandørnettverket Petro Arctic og Geir Seljeseth fra Norsk
Olje og Gass har deltatt under seminarene
og delt viktig informasjon om aktiviteten på

norsk sokkel utenfor Nord-Norge.
Flere faglunsjer er også arrangert, der de fem
bedriftene har deltatt sammen med mange av
Meløys om lag 100 offshore-ansatte som har
hjemstedsadresse i Meløy. Her er det knyttet
kontakt og utvekslet erfaringer til stor nytt
for bedriftene. Meløy Utvikling KF har også
koordinert to møter med Statkraft-ledelsen
i Harstad, og ekskursjon til Sandnessjøen og
Mo i Rana, der Meløy-bedriftene deltok.
INVIS i Glomfjord er medlem i Olje- og Gassnettverk Helgeland, og åpner avdelingskontor i Mo
Industripark 1. mars 2017. Klippet er fra bladet
Ny Næring.
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SKAL BLI MER
ATTRAKTIV

KOMPETANSESATSING
Kompetanse og kompetanseheving er avgjørende for å lykkes
med omstillingsarbeid. Meløy har fått sitt eget kompetansehus, og nå arbeides det med felles kompetansestrategi.

Bolyst-prosjektet skal prioritere profilering,
rekruttering og ivaretakelse av tilflyttere.

De senere år er det gjennomført et forprosjekt for å
styrke innsatsen på forskning og utvikling, innovasjon og
kompetanseutvikling i arbeidslivet. Kompetansemiljøene
har hatt en felles møteplass i kompetanseklynge Meløy,
og som en del av forprosjektet ble Kompetansehuset
Meløy åpnet i Schalthuset i Glomfjord 28. oktober 2016.

Omstillingsprogrammet ønsker å
kartlegge Meløys attraktivitet som
kommune å bo i, besøke og etablere
virksomhet i. Målet er å øke bolysten. En forstudie i regi av Meløy
Utvikling KF viser at behovet for tiltak
er størst innenfor boligpolitikk, tiltak
for innflyttere, profilering av Meløy
(hjemme og ute), å utvikle stolthet
og vi-følelse i Meløy, samt tiltak
rettet mot ungdom (både i Meløy og
utflytta Meløy-ungdom).
I forprosjektet som har pågått fra
2016 er det jobbet med å forankre
bolyst-satsingen gjennom to workshops og presentasjoner i flere ulike
fora. De tre hovedaktivitetene som
nå er prioritert for videre satsing er:
a) profilering og omdømmebygging
b) rekrutteringsarbeid
c) tiltak for å ta bedre vare på tilflyttere

I kompetansehuset er alle aktørene innen kompetanseheving i Meløy samlet, og nå pågår en intern prosess
for at dette fellesskapet skal samhandle og framstå som
én dør for enkeltindivider og virksomheter. I kompetansehuset er også studiesenteret.no på plass og tilbyr
desentralisert, nettstøttet høyere utdanning og fagskoleutdanning, for eksempel er det jobbet med desentralisert lærerutdanning og sykepleierutdanning.
Det arbeides nå med en egen og felles kompetansestrategi for Meløy. Dette arbeidet skal resultere i en
egen handlingsplan. En viktig hensikt med arbeidet er å
kartlegge systematisk de behovene som bedrifter har for
kompetanse, og så mobilisere og tilrettelegge tilbud. Det
er også viktig å øke antallet kompetansetiltak for voksne
i arbeidslivet.
I kommunestyrets april-møte i 2016 ble de folkevalgte satt i grupper for å sette ord på hva som gjør
eller kan gjøre Meløy attraktiv. Bolyst-gruppas Monika Mehus, Kjell Holdal og Hanne Barvik ledet
arbeidet. Foto: Edmund Ulsnæs

Næringsutvikling i Meløy

Næringsutvikling Meløy

Omsetning og lønn i aksjeselskaper registrert i Meløy. (Eks. konsernbedrifter med hovedkontor utenfor Meløy) tall i
MNOK.

Antall nyetableringer. Overnatting, servering og reiselivstilknyttet virksomhet
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Meløy Utvikling KF har arbeidet aktivt for å realisere Kompetansehuset Meløy. Bildet viser Sigurd Stormo og Stine Estensen
under den offisielle åpningen i oktober 2016. Foto: Edmund
Ulsnæs
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HANDEL VOKSER IGJEN
Kompetanseprogram, nettverksbygging og tettere
samarbeid har bidratt til å snu en negativ tendens i
omsetning for varehandelen i Meløy.
Meløy Utvikling KFs kartlegging
viser at omsetningstallene i
varehandelen steg kraftig i 2014
og -15. Handelsbedriftene, med
dagligvare og entreprenørvirksomhet holdt utenfor, omsatte i 2015
for 120 millioner kroner, og for 117
millioner i -14. Dette er betydelig
høyere enn i perioden 2007-13,
der omsetningstallene lå stabilt på
90-100 millioner, men med synkende tendens. For 2016 forventes
ytterligere økning.
Meløy Utvikling KF har i samarbeid
med handels- og servicebedriftene
gjennomført et kompetanseprogram (2012-13), og deretter et
prosjekt for å mobilisere til økt
samarbeid (2013-14). Det siste
resulterte i et samarbeid om felles
aktiviteter og profilering, og samarbeidet forsterkes nå gjennom et
eget nettverksprosjekt.
I dag har 25 bedrifter i området
Ørnes-Glomfjord et forpliktende

Omstillingsarbeidet styrer etter en strategiplan som senest ble revidert høsten 2015.

samarbeid om profilering og aktiviteter, der alle betaler en årlig sum til
markedsføringstiltak og aktiviteter.
Det er opprettet en styringsgruppe og
arbeidsgrupper for aktivitet, profilering
og for forskjønning av sentrumsområder. Dernest er det laget felles profileringsmateriale, månedlige markedsplaner og det avholdes 4-5 fellessamlinger
hvert år.
Profileringstiltak: felles, helsides avisannonser, Facebook-side for handels- og
servicebedrifter, handelsbilag 2-3
ganger årlig (Meløyavisa). Annet samarbeid: styrkingen og forskjønnelse av
Ørnes som handelssentrum sammen
med Ørnes Båtforening, Trivselspatruljen 8150, Nord-Norsk Revyfestival
og Reipå Cup, samt Steike Ta-dagen i
samarbeid med Framtia.

30. oktober 2012 var 45
deltakere fra Meløys varehandel samlet til konferanse, og ble blant andre inspirert av Rauma
kommune. Nå har bedre samarbeid bidratt til
økt omsetning i handelsbedriftene i Meløy.

Meløy Utvikling KF har jobbet tett med
handelsnæringen og Meløy Næringsforum for å oppnå økt samarbeid mellom aktørene, og økt samarbeid med
reiselivsnæringen. Omstillingsprogram-

met vil fortsette å støtte tiltakene rettet mot
handels- og tjenesteytende virksomheter og
planleggingen av det nye kjøpesenteret.

Næringsutvikling Meløy
Varehandel, eks. dagligvarer og entreprenører. AS selskaper. Tall i MNOK
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Meløy fikk status som statlig omstillingskommune etter REC-nedleggelsene
i 2012, og 100 millioner kroner ble stilt
til rådighet over en seksårsperiode.
Den første strategiplanen ble vedtatt
av fylkesrådet i Nordland juli 2012, den
andre (2013-18) i november 2013, og
nåværende strategiplan (2016-18) er
den tredje i omstillingsarbeidet og ble
vedtatt i omstillingsstyret 21. januar
2016.
Hovedmålet i strategiplanen er å
utvikle Meløy som et kraftsenter for
næringsutvikling i Salten og Nord-Norge, og gjenoppbygge antall sysselsatte
og innbyggertall til 2010-nivå innen
2018. Meløys offisielle folketall 1.
januar 2015 var 6.454, mens tallet 1.
januar 2016 var 6.471. I perioden 20002014 gikk folketallet ned med 346, og i
Statistisk Sentralbyrås framskriving av
folketallet beregnes det en nedgang til
6.277 i 2020 og 6.136 i 2055, dersom
ingen tiltak settes inn. Meløy Utvikling
KFs mål er et stabilt folketall på 6.500
– en økning ut over dette ses på som
urealistisk ut fra dagens forhold.
I strategidokumentet er det et mål at
300 nye arbeidsplasser skal skapes
fra nyetableringer og fra 100 i eksisterende virksomheter. Dette er 170
lavere enn etter forrige revisjon av
strategidokumentet. Innsatsområde
A i strategiplanen er nyetableringer
innen henholdsvis industri, olje/gass og
mindre virksomheter. Innsatsområde
B er nye arbeidsplasser i eksisterende
virksomheter, henholdsvis reiseliv, fiske, havbruk, handel og tjenesteytende
virksomheter og leverandørsamarbeid.
Innsatsområde C omhandler kommunale rammebetingelser som nærings-

vennlig kommune og bolyst.
Gjennomgående innsatsområder
er kapital, kompetanse og kommunikasjon.

Nye arbeidsplasser fra industriell
virksomhet er et hovedmål i strategidokumentet som styrer omstillingsarbeidet i Meløy. Foto: Edmund Ulsnæs

11

INDUSTRI

INDUSTRI

KOMPLISERT OG LANGVARIG
Å skape nye industriarbeidsplasser krever
tålmodig arbeid over mange år, og svært
mange prosjekter lar seg til slutt ikke realisere.

Industriell virksomhet er verdifull fordi
den gir arbeid til mange, og ofte store
ringvirkninger til lokalsamfunnet i form
av kjøp av varer og tjenester. Det er
spesielt ønskelig for Meløy Utvikling KF
at det bygges opp nye verdikjeder basert på de voldsomme vannressursene
og kraftproduksjonen i Glomfjord.

Styreleder Sigurd Stormo sammen med eierne i Glomfjord Hydrogen i forbindelse med stiftelsen av selskapet 16. juni 2016. Foto: Andreas Eik

Siden 2011 har Meløy Næringsutvikling
AS og Meløy Utvikling KF altså vurdert
og utredet over 40 industrielle prosjekter. Tre har gitt etablering i Glomfjord.
I en del tilfeller har gründere kontaktet
oss, men prosjektene er uaktuelle her.
Vi har også kontaktet gründere, men

avsluttet den etter en samlet vurdering. I
noen tilfeller har Glomfjord tapt mot andre, for eksempel fabrikk for produksjon
av titantråd til bil- og flyindustrien - der
ble Raufoss valgt.
- Ett eksempel på at prosessene er ressurskrevende og ikke nødvendigvis fører
til etablering, er prosjektet utvinning av
grafitt, forteller rådgiver Finn Nordmo i
Meløy Utvikling KF, som har jobbet med
omstilling siden Norsk Hydro stengte ammoniakkfabrikken i Glomfjord i 1993.
- Etter tre år med utredning, bruk av omstillingsmidler og etablering av selskapet
Meløy Graphite, er dette lagt bort. Det er

laget en utførlig sluttrapport etter vurdering av både Rendalsvik i Holandsfjord og
Nordvernes i Rødøy, men forekomstene
var ikke drivverdige.
Sammen med Lothar Maruhn har Finn
siden 2011 arbeidet mye med prosjektet
ScanMag. En magnesiumfabrikk i Glomfjord og uttak av dolomitt ved Mosjøen
kan gi nær 100 arbeidsplasser.
- Vi har lyktes med å lage en råstoffmiks
som ingen andre har. Men lønnsomheten er så langt lav, og investorsøket
er komplisert. Fortsatt må det gjøres
omfattende forarbeid, og dette vil bli
kostbart, forklarer Finn.

SPISSER PÅ INDUSTRI
Glomfjord Hydrogen ble den første industrietableringen
realisert direkte av Meløy Utvikling KF. Nå spisses industrisatsingen i samarbeid med flere aktører.
Glomfjord Hydrogen ble etablert 16. juni
2016, etter tungt engasjement fra Meløy
Utvikling KF og styreleder/ordfører
Sigurd Stormo. Selskapet eies av Meløy
Energi AS, Greenstat AS, Nel Fuel AS og
Meløy Næringsutvikling AS. Glomfjord
Hydrogen var det første rendyrkede
industriprosjektet som ble realisert gjennom Meløy Utvikling KF.
Da Meløy Næringsutvikling AS ble lagt
i dvale i 2016, ble rådgiver Finn Nordmo tilknyttet Meløy Utvikling KF, mens
Lothar Maruhn er gått av med pensjon.
Prosjektene som skal koordinere og
stimulere industrietableringer løses fra
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nå gjennom det kommunale foretaket,
med unntak av ScanMag og Northern
Silicon, der MarLot Consulting leies inn
til oppfølgingen.
Siden 2011 er over 40 industrielle prosjekter vurdert. Av disse er Norwegian
Crystals (79 ansatte), ToCircle (12) og
Standard Hydro Power (0) etablert og
i drift. En rekke prosjekter er utredet
og lagt bort som uaktuelle, mens 6
prosjekter har aktivitet men er lagt på
vent. I 2016 er det jobbet spesielt aktivt med Glomfjord Hydrogen, Biogass,
Northern Silicon, Aminor, Greenfish og
produksjon av glassfiber. I tillegg er 3-4

prosjekter under bearbeidelse.
Meløy Utvikling KF ønsker å spisse
satsingen på industriprosjekter i siste del
av omstillingsprogrammet, og prioriterer
de som kan vise til rask etablering av
arbeidsplasser. Spesielt brukes ressurser
på etableringer innen havbruk og datalagring. Meløy kommune tilrettelegger
nå infrastruktur på konkrete eiendommer i Glomfjord, Kilvik og på Halsa, for
nye industrietableringer. Meløy Utvikling
KF vil samarbeide tett med Inkubator
Salten, Kunnskapsparken i Bodø, industribedrifter, Arctic Host og Sintef for å
realisere etableringer.

Finn Nordmo

Nær 200 personer arbeidet i grafittgruvene i Rendalsvik i Holandsfjord på 1930- og -40-tallet, og på 1970-tallet jobbet om lag 25 personer i
glimmer-uttaket. I 2012 begynte arbeidet med å kartlegge grafittforekomsten, men prosjektet er nå avsluttet. Begge bildene: Edmund Ulsnæs
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HANDLINGSPLANEN
2017
2017-målet for omstillingsprogrammet er å skape 43 arbeidsplasser fra
nyetableringer, og 17 i eksisterende
bedrifter.
Styret i Meløy Utvikling KF beregner å bruke 10,6 millioner kroner i
omstillingsmidler i 2017, for å skape
nye arbeidsplasser. Målet er 30 nye
arbeidsplasser fra nyetableringer
innen industri, og 10 fra nyetableringer innen fiske og havbruk.
Handlingsplanen skal konkretisere
strategiplanens to hovedområder,
henholdsvis nyetableringer og
dagens virksomheter. På ‘nyetableringer’ jobbes det med feltene
industri, fiske og havbruk, olje/
gass-etablering og mindre etableringer, mens i ‘eksisterende virksomheter’ er feltene reiseliv, lån til
fiskere, handel og tjenesteytende
og leverandørsamarbeid. Også
på innsatsområdene ‘kommunale
rammevilkår’ (næringsvennlig kommune og bolyst) og ‘fellesområder’
(kompetanse, kapital og kommunikasjon) jobbes det mot en rekke
prosjektmål.
Mest omstillingsmidler, 6,5 millioner
kroner, brukes i år for å fange opp,
stimulere og utvikle 7-10 nye industriprosjekter. Et viktig prosjektmål er
å tilrettelegge industriområder med
ferdig infrastruktur.

Eksempel på smoltproduksjon. Meløy
Utvikling KF har mål om nye arbeidsplasser innenfor landbasert havbruk i
2017. Foto: Edmund Ulsnæs
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UTVIKLER
SVARTISEN
Meløy kommune overtok i
2016 utviklingen av reiselivsaktivitet ved Svartisen. Nært
samarbeid med Nasjonale
Turistveger skal doble besøkstallene.
Meløy kommune har kjøpt ut de andre
eierne i driftsselskapet Svartisen AS og
eiendomsselskapet Svartisen Eiendom
AS, og er nå eneeier i begge. I samarbeid med de mange næringsaktørene
ved Engenbreen har Meløy Utvikling KF
som mål at dagens årlige besøkstall på

30.000 skal dobles i 2016 og årene som
kommer.
Sterke nasjonale, regionale og lokale
aktører er representert i styringsgruppen for Svartisen-området:
Nasjonale Turistveger (Statens vegvesen), Statskog, Kystriksvegen reiseliv,
Nordland Fylkeskommune, Bodø Havn,
Meløy kommune og Meløy Utvikling
KF. Styringsgruppen hadde jevnlige
møter i 2016, og arbeider etter Meløys
overordnede reiselivsstrategier der vi
har Svartisen, Glomfjellet, Ørnes og
øyene i Meløy som fokusområder. Vi
ønsker å knytte oss tettere til Bodø og

REISELIV
Salten som en større enhet.
I 2016 krevde det betydelige ressurser
å overta drift og eiendom ved Engenbreen, med ny og utvidet drift av
Brestua, og koordinering for næringsaktørene. I Holandsvika kom skilting,
nedsatt fartsgrense og båtanløp på
plass – dessuten har Statens vegvesen
gitt tre års dispensasjon for parkering,
mens vi utreder permanente løsninger
som vil kreve rassikring. Parallelt med
dette gjennomføres prosjekter knyttet
til Meløys spektakulære natur og tilrettelegging av naturopplevelser:
Nord-Norsk Reiselivs satsing Naturlig
påfyll – her deltar Fykantrappa, Støtt
Brygge og Vassdalsvik Sea Lodge i
prosjektet som har som målgruppe
turister som vil ‘finne roen, trene
kroppen og pleie sjelen’. Lahko nasjonalpark i Meløy, Gildeskål og Beiarn:
et nasjonalt prosjekt skal etter felles
mal merke innfallsportene til nasjonalparker, og Statens vegvesen/Nasjonale

I 2016 begynte et omfattende utviklingsarbeid for reiselivsaktivitet knyttet til Svartisen. Foto:
Edmund Ulsnæs

Turistveger finansierer benker og tavler
i Sundsfjord og på Fykan. Vandring i
Meløy: over 40 turløyper merkes og
tilrettelegges med GPS-sporing og etter
nasjonal standard, og markedsføres i

2016 med egen brosjyre og på internett.
Skiltingen fortsetter i 2017 med betydelig
hjelp fra Gjensidige-stiftelsen – så langt
over 400.000 kroner.

REISELIV VOKSER
Vedvarende omsetningsøkning, og flere nyetableringer
enn noen gang, i Meløys
reiseliv i 2016.
15 nye bedrifter har etablert seg i
reiselivsnæringen i Meløy de siste 4
årene, og 25 bedrifter siden 2005.
Aller flest ble etablert i 2016, da tallet
var 7. Av nyetablerte de siste årene
kan nevnes Råkk Huset på Ågskardet,
Bondestua på Engavågen og Vassdalsvik Sea Lodge.

I april 2016 kjøpte Meløy kommune
alle aksjene i Svartisen AS og Svartisen
Eiendom AS, og tar slik styring på den
videre utviklingen ved Engenbreen,
med Meløy Utvikling KF i en koordinerende rolle. Nye og eksisterende
næringsaktører som nå samarbeider i
området er Finne UT, Rocks & Rivers,
Svartisen Moose, Svartisen Marina, Engen Gård, Beyond Limits, Engenbreen
Skyss, Meløy Adventure og kommunalt
eide Svartisen AS, som i sommersesongen 2016 engasjerte Meløy BedriftsService AS til å drifte Brestua.

I perioden 2011-15 økte omsetningen
i overnatting, servering og reiseliv fra
27 millioner til 32 millioner kroner.
Mens omsetningen fra overnatting har
gått ned i perioden, har virksomhet i
service og aktivitetstilbud doblet sin
omsetning, fra 8 millioner i 2011 til 16
millioner i -15. I Meløys reiselivsstrategi er utvikling av Svartisen sentralt,
men også reiselivet generelt, med spesiell fokus på øyene, kommunesenteret
Ørnes og Glomfjellet.

Reiselivsbedriftene i Meløy har i 2016
spilt på lag i flere ulike sammenhenger. Samarbeidet ved Engenbreen er
ett eksempel – reiselivsnettverket Go
To Meløy (Ørnes og Glomfjord Hotell,
Støtt Brygge, Rocks & Rivers, Beyond
Limits og Hertz) er et annet. Utvikling av nettverk og kompetanse blant
reiselivsbedriftene har hatt sterk fokus
i omstillingsprogrammet, og Meløy Utvikling KF har vært en aktiv medspiller
både i tidsbruk og økonomisk støtte.

Næringsutvikling Meløy
Omsetning i kr. Overnatting,servering og reiselivstjenester
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Reiselivsaktiviteten i Meløy har økt omsetningen hvert år fra og med 2011, viser dette diagrammet.
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OMSTILLINGSSTYRET
Styret i Meløy Utvikling KF var samlet
til møte 7 ganger i 2016, og behandlet i overkant av 50 saker. Styret er
politisk valgt, og bredt sammensatt av
kommunepolitikere og representanter
fra næringslivet, samt observatører
fra Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV og Meløy kommune.

Styret i Meløy Utvikling KF ledes av
ordfører Sigurd Stormo (Ap) og har
som styremedlemmer Kristine Haukalid, Tor-Arne Gransjøen, Rolf B. Nilsen
og Liv Toril Pettersen. Fra Meløy
kommune er rådmann Hege Sørlie
og kommunikasjonsrådgiver Connie
S. Olsen observatører. Fra Nordland

Fylkeskommune er Øyvind Visnes
observatør. Fra Innovasjon Norge er
Trond D. Andersen observatør. Fra
NAV er Ann-Karin D. Lillehaug observatør. Daglig leder Stine Estensen i
Meløy Utvikling KF forbereder saker
for behandling i styret og møter fast i
styremøtene.

Bak fra venstre Liv Toril Pettersen (daglig leder Meløy Næringsforum), Per Frøskeland (varamedlem, beredskapsleder Yara Glomfjord),
Tor-Arne Gransjøen (daglig leder Sundsfjord Smolt AS), Rolf B Nilsen (daglig leder Svartisen AS). Foran fra venstre styreleder og ordfører
Sigurd Storm og Stine Estensen (daglig leder Meløy Utvikling KF). Ikke til stede: Kristine Haukalid (produkt- og kvalitetsleder Yara Glomfjord). Foto: 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
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

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

