Et spennende år

Ordfører og leder av omstillingsstyret, Per Swensen.

- Vi har lokaler, kraft og vi har den rette kulturen,
sier leder i omstillingsstyret, ordfører Per Swensen.
- Mye peker i positiv retning, men det er en stor
jobb som ligger foran oss i 2013.
2013 blir et krevende og viktig år for omstillingskommunen Meløy, og i denne fasen er det viktig
å nå ut med informasjon til innbyggerne. Derfor har
omstillingsstyret bestilt en fast månedlig spalte i
Mitt Meløy, der de vil fortelle om framgangen
i omstillingsprosessen, og det arbeidet som gjøres
for å skape nye arbeidsplasser i Meløy.
- Vi har valgt Mitt Meløy som kanal for å nå ut til
ﬂest mulig. Det er viktig at lesere også utenfor
Meløy får vite hva vi gjør, sier Swensen.
- Det er et halvt år siden vi ﬁkk omstillingsmidlene,
og per i dag er 9,6 millioner bevilget i forskjellige
prosjekter, forteller Swensen. Meløy Næringsutvikling er blitt et kommunalt foretak, og det jobbes
intensivt for å få nyetableringer på plass, samtidig
som man nå starter et prosjekt som skal gi nye
muligheter for det eksisterende næringslivet.
- Fra dag èn har det vært viktig å satse bredt. Ingen
sektorer skal være utelatt, og vi vet at det er et stort
potensial i det eksisterende næringslivet. Derfor er
det viktig at vi tilbyr attraktive utviklingsprosjekter
for disse, sier Swensen.
Meløy Næringsutvikling jobber med konkrete
prosjekter, både opp mot olje- og gass-sektoren og
andre aktører. Samtidig legges det mye ressurser i
jobben med å få etablert statlige arbeidsplasser
i Meløy.
- Hvem kan søke på omstillingsmidler?
- I utgangspunktet alle som ønsker å etablere
næringsvirksomhet i kommunen og bedrifter
med utviklingsplaner. Nærmere informasjon om
kriterier og føringer ﬁnnes på våre nettsider
www.meloy.kommune.no/omstilling, sier Swensen.
Han håper at 2013 blir året for de positive nyhetene
om nyetableringer og ny vekst i Meløys næringsliv.

Styret for omstillingen i Meløy
har møter den 11. og 23. januar.
Sakslister og protokoller kan leses på
meloy.kommune.no/omstilling.

