
Fem store
prosjekter
på gang
- Vi har fem store industriprosjekter vi jobber med,
og lykkes vi med disse, vil det kunne bety flere
hundre nye arbeidsplasser i Meløy, sier ordfører Per
Swensen. 

Industrietableringer
- Hvis alt går som omstillingsstyret håper er dette
prosjekter som kan realiseres i løpet av de neste to
årene. En av de store utfordringene knyttet til dette
er å komme i en posisjon der vi disponerer bygnings-
massen, og dette jobbes det for tiden intenst med. 

SMB-utvikling 
- Her har forstudiet avdekket et potensial på 60-80
nye arbeidsplasser hos allerede eksisterende små- og
mellomstore bedrifter. Første fase i jobben var 
kartleggingen, og nå skal prosjekter jobbes fram i
samarbeid med Innovasjon Norge. 

Offentlige arbeidsplasser
- Konsulenter har vært engasjert for å peke ut
mulige områder. Alle partier har programfestet at de
ønsker en desentralisering av offentlige arbeids-
plasser, og våre konsulenter skanner nå statsbud-
sjettet for å finne muligheter.

Utvikling av reiseliv
Første del av reisemålsutviklingsprosjektet er gjort,
og nå håper vi at mange reiselivsaktører følger med
på fase to av prosjektet. Et interimsstyret er dannet,
og sammen skal reiselivsaktørene sørge for en mer
helhetlig satsing innen reiselivsnæringen. 

Norwegian Crystals
- Her er man i ferd med å komme i en posisjon der
man skal underskrive kontrakter. Her vil vi se en ut-
vikling innen kort til. 

Strategien videre
- Vi jobber nå med å revidere omstillingsstrategien.
En plan skal vedtas i kommunestyret i juni, og nå
håper vi på mange og gode innspill fra Meløys be-
folkning. Den 13. mai inviterer vi til et saminar for
næringslivet, der veien videre skal diskuteres. Den 3.
juni blir det folkemøte, der folket også kan komme
med innspill. Begge disse møtene finner sted i
Meløy kulturhus. 

Neste møte i omstillingsstyret er 6. juni

For mer informasjon om omstillingsarbeidet:
www.meloy.kommune.no/omstilling

Ordfører og leder av omstillingsstyret, Per Swensen.


