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Når juni kommer, har Meløy lagt bak 
seg 5 av de 6 årene som omstillings-
kommune. En lang rekke prosjekter 
er vurdert – noen er lagt bort, andre er 
tatt videre til forprosjekt og deretter 
nyetableringer der mange nye arbeids-
plasser er skapt. Jeg opplever at tunge 
år er snudd til optimisme og sterk fram-
tidstro. 6.471 registrerte innbyggere 
i 2016 betyr også at fraflyttingen har 
vært minimal sammenliknet med det vi 
fryktet sommeren 2012.

Meløy Utvikling KF har fordelt omstil-
lingsmidlene bredt og i alle bransjer. 
Hele Meløy har nemlig måttet omstille 
seg, og ikke minst er bred kompetanse-
heving og nettverkssamarbeid avgjø-
rende for å skape varig vekst og varig 
skaperevne. Noen vil mene at det er 
satset for bredt, og at en strengere spis-
sing kunne gitt flere ‘raske’ arbeids-
plasser. Ettertiden vil vise hva som var 
de aller klokeste valgene.

NÅ SETTER VI INN STØTET!
En firedel av omstillingsperioden gjenstår. 
Nå ønsker vi å sette inn et ekstra støt, og 
ikke minst i samarbeid med eksisterende 
bedrifter. Mange har potensiale til å øke 
både omsetningen og sysselsettingen, men 
flaskehalsen er gjerne at bedriftsledelsen 
ikke har kapasitet til å starte og lede nytt 
utviklingsarbeid. Derfor styrker vi bruken 
av Kunnskapsparken i Bodø og Inkubator 
Salten – de kan drive gjennom prosjektene, 
sammen med oss og bedriftene. Vi øker 
også størrelsen på etablererstipendene - de 
kan være en første, viktig starthjelp til nye 
etablerere.

Så la dette bli vår oppfordring til alle små 
og store Meløy-bedrifter: samle staben til 
en ekstra kaffekopp – la idéene flyte fritt - 
hvordan kan akkurat deres virksomhet utvi-
des eller videreutvikles? Nye arbeidsplasser 
skapes nemlig aller lettest i eksisterende 
virksomheter, så la oss sette inn støtet 
sammen, slik at 2017 blir et år der Meløy 
får se en lang rekke nye arbeidsplasser! 

MELØY UTVIKLING

I høst kan du følge omstilling-
sarbeidet i Meløy, i Ny Næring!! 
Hver måned presenterer vi 
artikler i samarbeid med Meløy 
Utvikling KF – innhold som 
tidligere ble presentert i pub-
likasjonen KraftTak.

Stine Estensen fortalte til Edmund Ulsnæs
Stine er daglig leder i Meløy Utvikling KF

Meløy fikk status som omstillingskom-
mune 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 Fylkes-

kommune og 25 % fra Meløy kommune.

Ordfører Sigurd Stormo er styreleder for 
Meløy Utvikling, og styremedlemmer er 
Tor-Arne Gransjøen, Liv Toril Pettersen, 
Kristine Haukalid og Rolf Birger Nilsen. 
Daglig leder er Stine Estensen.

- Dette er et meget sterkt strømpunkt, all 
infrastruktur er på plass, det er rikelig 
med areal og bygget står på sterk og 
stabil grunn, markedsfører han, Meløys 
ordfører Sigurd Stormo (Ap).
Han har invitert Lasse Bang til Glom-
fjord. Lederen i selskapet Arctic Host 
leter nemlig etter mulige tomter for å 
etablere serverparker, eller datalagring, 
for en industri i sterk vekst.
- Her har du et ledig bygg som nærmest 
er klart til å tas i bruk! smiler Sigurd, 
som også er styreleder i Meløy Utvik-
ling KF.
Lasse liker det han ser. Nemlig det 
tomme bygget etter SiC Processing, som 
til 2012 produserte slurry for REC.

HELT INNAFOR
- Ja, jeg liker bygget veldig godt. 
Server-utstyr er sensitivt, så det er viktig 
og bra at det står på stabilt fjell. Det 
kan være høyaktuelt for et en mindre 

KLART FOR DATALAGRING
Databehandling er ver-
dens sterkest voksende 
industri, og Nord-Norge 
er blant verdens beste 
områder for den raskt-
voksende bransjen data-
lagring. Til slik bruk sel-
ger Meløy-ordføreren nå 
inn et tomt og pent brukt 
industribygg i Glomfjord. 

Behovet for datalagring er 
enormt. Og Norge er ran-
gert som det nest beste 
landet i verden for slike 
etableringer.

LASSE BANG

etablering, men så er det jo rikelig med 
plass for å bygge ut, fastslår Lasse etter 
befaringen.
I sine to siste år som omstillingskom-
mune sørger Meløy nå for å tilrettelegge 
'nøkkelklare' næringsområder i både 
Glomfjord, Kilvika og på Halsa. Men 
i Glomfjord Industripark, der står det 
altså allerede et 23 meter høyt og nesten 
ubrukt industribygg og bare venter på 
å bli tatt i bruk! Den tidligere slurryfa-
brikken stod ferdig vinteren 2009 og 
har et totalareal på 7.600 kvadratmeter. 
Bygget eies av BodøGruppen, og hånd-
teres i dag av SpareBank1 Nord-Norge 
Invest.
- Beliggenheten er 'innafor' - ikke altfor 
langt unna internasjonal flyplass, og grei 
tilkomst med båt, konkluderer Lasse 
Bang.

ENORM VEKST
I Glomfjord tilbragte han denne formid-
dagen og en lunsj med ordføreren og 
Per Frøskeland (H) fra den politiske 
opposisjonen. Og Leif Kristiansen, som 
leder industriparkdriften for Yara.
- De 5 største selskapene på ameri-
kanske børser er i dag dataselskaper. 
Databransjen er verdens mest-voksende 
industri i mange år framover, og beho-
vet for datalagring er enormt. Facebook 
etablerer enorme serverparker i Nord-

Å lokke nye industrietableringer har 
vært et viktig ønske og mål for Meløys 
kommuneledelse siden 2012. Samtidig 
har den overordnede strategiplanen 
for omstillingsarbeidet bestemt at det 
må satses bredt og i alle bransjer for å 
oppnå ny vekst, nye arbeidsplasser. Nå 
skal det spisses.

SPISSER PÅ INDUSTRI
- Meløy Utvikling KF vil spisse sat-
singen på industriprosjekter i den siste 
delen av omstillingsprogrammet. Vi 
prioriterer de som kan vise til rask eta-
blering av arbeidsplasser, ikke nye som 
vi ikke helt vet hvor havner, forteller 
daglig leder Stine Estensen.
Derfor tilrettelegges det dette året nye 
næringsarealer klare til bruk i Glom-

MÅL: 30 NYE
En stor del av midlene er 
fordelt, og omstillings-
programmet går inn i sin 
siste fase. 2017-målet er 
å skape 30 nye arbeids-
plasser fra industri, og 
10 fra havbruk.

Meløy Utvikling KF spisser satsingen på 
industriprosjekter i de to siste årene av 
omstillingsperioden, kan vi lese i selska-
pets årsmelding for 2016.

fjord, Kilvika og på Halsa. Og samarbeides 
med Kunnskapsparken i Bodø, Inkubator 
Salten, Sintef på Mo og industribedrifter. 
Styreleder Sigurd Stormo i omstillings-
selskapet ønsker å plukke det han kaller 
lavthengende frukter. Han håper at dette 
kan være datalagringssenter lagt til Glom-
fjord, og smoltanlegg lagt til Kilvika. I høst 
gjorde dessuten omstillingsstyret sin hittil 
største enkelttildeling til industri, nærmere 
bestemt 4,9 millioner kroner til Norwegian 
Crystals. Og, Meløy Utvikling sørger selv 
for å koordinere industrisatsingene.

HÅPER PÅ 30 I INDUSTRI
- I vårt budsjett for 2017 har vi satt av 6,5 
millioner kroner til å fange opp, stimu-
lere og utvikle 7-10 industriprosjekter. Vi 
håper dette skal bidra til å etablere 30 nye 
arbeidsplasser fra nyetableringer i industri, 
og 10 fra nyetableringer i fiske og havbruk, 
opplyser Stine i bedriftens handlingsplan.
I alt budsjetteres det med å bruke 10,6 mil-
lioner omstillingskroner i år. Dermed vil i 
overkant av 80 av de totalt 100 millioner 
kronene avsatt, være disponert ved utgan-
gen av 2017.
- Industrietableringer er spennende og 
verdifulle for lokalsamfunnet. Men de er 

også ofte kompliserte og krever arbeid over 
lang tid, forklarer rådgiver Finn Nordmo i 
Meløy Utvikling KF.
Han opplyser at selskapene Meløy Næ-
ringsutvikling AS og Meløy Utvikling KF 
siden 2011 har vurdert og utredet over 40 
industrielle prosjekter. Av disse har tre så 
langt gitt etablering i Glomfjord.
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

KLART FOR DATALAGRING

- Dette bygget er nærmest klart til å tas i bruk til datalagring, markedsfører (t.h.) ordfører Sigurd Stormo (Ap) inne i den tidligere slurryfabrikken i Glomfjord. Lasse Bang i Arctic 
Host liker det han ser. Til venstre Per Frøskeland, som representerer Høyre i kommunestyret. Ved bordet ser vi også industripark-leder Leif Kristiansen (nummer 2 fra høyre)

Et meget sterkt strømpunkt, all infrastruktur er på plass, det er 
rikelig med areal og bygget står på sterk og stabil grunn.

SIGURD STORMO

Sverige og Danmark, og Apple og Google 
tenker også stort. Her har Nord-Norge en 
fordel, forklarer Lasse.
Nærmere bestemt voldsomme mengder 
overskuddskraft. Bare Nordland sørger for 
5-7 terrawatt-timer med overskuddskraft 
hvert år - hele Bodøs årsforbruk er til sam-
menlikning 0,8 terrawatt.
- Det er heller ingen ulempe med kjølig og 
relativt stabilt polarklima, i et land med 
stabile forhold og høyt brutto nasjonal-
produkt. Og Norge er rangert som det nest 
beste landet i verden for slike etableringer, 

fortsetter Lasse Bang.

KLARGJØR FOR INDUSTRI
Omstillingsleder Stormo vil gi full gass 
i arbeidet for industrielle etableringer og 
rikelig med nye arbeidsplasser til Meløy. 
Derfor klargjøres i år grusbanen ved Meløy 
Fritidsbad, 40 dekar ved Holandsfjorden i 
Kilvika og et område i Æsvika på Halsa. 
Smoltanlegg i Kilvika er et soleklart mål, 
men også datalagringssenter i Glomfjord.
- Med etableringen av Glomfjord Hydrogen 
har Meløy vist at vi vil være i tet på det 

grønne skiftet, og både datalagringssenter 
og smoltproduksjon passer perfekt, mener 
Sigurd.
- Nå skal deres områder sjekkes ut i forhold 
til en rekke tekniske spesifikasjoner, og så 

er det vår jobb å selge dette inn for dem 
som skal ta beslutninger videre. Målet er 
at vi i løpet av året kan promotere konkrete 
områder i Salten for dette markedet, avslut-
ter Lasse Bang.
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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.

MELØY UTVIKLING
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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



Du har sikkert fått det med deg: få bedrif-
ter er mer i vinden i vinter enn Polarplast. 
Etablert 2013, passerer straks 15 ansatte og 
vokser raskt mot 20. Allerede med aktivitet 
i Stavanger, Steigen og Glomfjord, og selv-
sagt Inndyr, der hovedbasen fortsatt er.
- Oppdrettsnæringa er spådd en dobling i 
aktivitet de neste 10 årene, og nå ses det på 
løsninger for å produsere matfisk på land. 
Så ja, jeg tror vi kommer til å nærmest 
drukne i arbeid de neste årene! sier en for-
nøyd Lasse Willumsen, daglig leder og eier 
av en femdel av selskapet.

YPPERLIG I GLOMFJORD
Det er fra i vinter at plastsveisebedriften 
har plassert et nytt tyngdepunkt for sin 
raskt voksende virksomhet: Glomfjord. Og 

Omstillingsarbeidet bidrar til at Meløy har langt flere 
bedriftsetableringer enn før. Vinterens beste eksempel 
er Polarplast, som med støtte fra Meløy Utvikling KF har 
etablert seg i Glomfjord. Ordrebøkene er stappfulle for 
Inndyr-bedriften som vokser raskt sammen med sine kun-
der i havbruksnæringa.

- Jeg tror vi kommer til å nærmest drukne i arbeid de neste årene! smiler daglig leder 
Lasse Willumsen (t.h.) i Polarplast AS. I vinter har Inndyr-bedriften etablert nok et 
tyngdepunkt midt i smørøyet av sterkt voksende havbruksvirksomhet, nemlig i Glom-
fjord.

Framtia, 14. 
desember 
2016

I Glomfjord er vi tett på smoltanlegg i Sundsfjord, Glomfjord 
og Reppen, og vi håper på et nytt i Kilvika. Forhåpentligvis blir 
Aminor på Halsa også en kunde.

LASSE WILLUMSEN

Meløy Utvikling har bidratt. Med et til-
skudd på 350.000 kroner fra omstillingssty-
ret har Lasse og hans menn nemlig etablert 
base i verkstedhallene som Bilfinger nylig 

flyttet ut av.
- Vi har fått et stort oppdrag fra Marine 
Harvest på plastsveising i fire av karene 
deres, og satser på å få fire til. Dette er den 
direkte bakgrunnen for etableringen her, 
sier Lasse og hans nestkommanderende 
Kim Adolfsen til Ny Næring.
- På Inndyr jobber vi med flere prosjekter 
for Gifas. I Glomfjord har vi allerede deltatt 
i byggingen av det nye ventilhuset til Yara, 
men har også hatt samtaler med Norwegian 
Crystals og ToCircle. Så, Glomfjord er et 
ypperlig sted for oss nå.

BINDAL NESTE
Sterkt behov for lokal kompetanse på plast 
og plastsveising. Dette var utgangspunktet 
da Kjell 'Gigante Havbruk' Lorentzen og 

Tor-Arne Gransjøen (daglig leder i Sunds-
fjord Smolt, red. anm.) etablerte Polarplast 
på Øya på Inndyr i 2013. Siden da er års-
omsetningen doblet to ganger, fra 4,2 til 8,9 

i 2014-15 og så til omlag 16 millioner i fjor. 
Denne vinterens nyheter er for det første at 
Polarplast, sammen med de andre eierne i 
nyetablerte Gildeskål Marine Center, har 
kjøpt det tidligere administrasjonsbygget til 
Sjøfossen Energi på Inndyr. Og ikke minst: 
etableringen i Glomfjord.
- Et langt verksted som dette gir plass til en 
lang produksjonslinje - perfekt for oss. Men 
nå skal vi også satse flere steder, for ek-
sempel i Bindal, tett på havbruksaktiviteten 
på Sør-Helgeland. Allerede har vi hatt en 
mann i Stavanger, og ansetter nå en mann i 
Steigen, i forbindelse med oppbyggingen til 
Cermaq, ramser Lasse opp.

JOBBER DESENTRALISERT
Fire av staben har base ved Glomfjord-
avdelingen, men totalt står 14 på lønnings-
listene, inkludert to lærlinger. Dette tallet er 
trolig 17 fra i sommer. Og ja, spesialiteten 

SUKSESS-EKSEMPELET 
POLARPLAST

er plastsveising med materialet polyetylen, 
men
- I staben har vi folk med veldig ulik bak-
grunn – jeg er for eksempel blikkenslager 
– så vi jobber også med aluminium og stål, 
forklarer Kim Adolfsen, som vi tidligere 
kjenner fra Ørnes Blikk.
- Og vi etablerer oss der oppdragene våre er 
og gir stor tillit til de vi ansetter – slik hol-
der vi også reisekostnadene nede, forklarer 
Lasse.
- I Glomfjord er vi tett på smoltanlegg i 
Sundsfjord, Glomfjord og Reppen, og vi 
håper på nye anlegg. Forhåpentligvis blir 
Aminor på Halsa også en kunde, så nå ser 
for oss å vokse sammen med havbruksnæ-
ringa, slår han fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Halvparten av mottakerne oppgir at 
etablererstipendet fra Meløy Utvikling var 
avgjørende for deres etablering, opplyser 
Stine Estensen.

BIDRAR TIL NYE
Meløy Utvikling-lederen har systematisert 
tallmaterialet etter utdeling av etablerersti-
pender som en del av omstillingsprogram-
met. I årene 2014-16 innvilget hun og 
administrasjonen i alt 28 stipender, hvert 
på i utgangspunktet 25.000 kroner. Altså 
er totalt om lag 700.000 kroner innvilget i 
perioden, der 570.000 i praksis er utbetalt – 

STIPENDER HJELPER
23 utbetalte etablerersti-
pender har bidratt til 12 
nye arbeidsplasser på hel-
tid og deltid.

Eksempel på mottaker av etablererstipend fra Meløy Utvikling KF er Bjarne Bjørnvik 
på Ørnes, som har etablert enkeltmannsforetak innen vaktmestertjenester.

i alt fem er nemlig ikke betalt ut ennå.
- Effekten av dette tiltaket er at omstillings-
programmet har bidratt til 9 nye arbeids-
plasser på heltid og 3 på deltid. Mens 6 
arbeidsplasser er sikret, opplyser Stine.

ØKER OG SKJERPER
Av de 23 tildelingene representerer 18 helt 
nye tjenester i Meløy, mens 5 gjelder styr-
king av eksisterende. Flere av de aktuelle 
er nyetableringer av reiselivsvirksomhet 
knyttet til Engenbreen, mens resten er i et 
relativt vidt spekter, for eksempel serve-
ring, renhold, helse og velvære, håndverk 
og vaktmestertjenester. 
- Nå øker vi stipendbeløpet til 40.000 
kroner og skjerper kravene litt. Dette gjør 
vi for å få ut enda mer effekt i form av 
arbeidsplasser, opplyser Stine.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Svartisen Kraftverk er selve symbolet 
på muligheten for å skape industri basert 
på fornybar energi. Meløy lager totalt 3,6 
terrawatt-timer fornybar energi fra kraft- 
og solenergiproduksjon – dette tilsvarer 
forbruket til 180.000 husstander!
Ja, dette er Meløy-budskapet til Nordland, 
Nord-Norge og Norge. Sist ført i pennen og 
trykket som kronikk i Avisa Nordland fra 
ordfører Sigurd Stormo, daglig leder Stine 
Estensen i Meløy Utvikling, og hennes 
prosjektleder på industri, Finn Nordmo.

VÅR UNIKE MULIGHET
Temaet er altså det grønne skiftet, og Nor-
ges mål om å bli et lavutslippssamfunn. Nå 
tilbyr Meløy kommune seg å samarbeide 
med og støtte Nordland Fylkeskommune. 
For Meløy har ‘alt’ for å kunne gå i tet, 
mener de tre.
- Fosser og smeltevann fra breer gir unik 
mulighet til å lage fornybar energi, og dette 
har vi lang erfaring og god kompetanse på. 
Nå er Meløy klar til å bidra med våre res-
surser for å lykkes med det grønne skiftet 
både lokalt, regionalt og nasjonalt, fastslår 
Sigurd Stormo.
Nylig hadde han Mona Fagerås på besøk 
og omvisning i Glomfjord og Kilvika. Fyl-
kesråden for næring fikk grundig presentert 
hvorfor Meløy allerede er i tet i retning 
lavutslippssamfunnet.

FRAMHEVER DE LOKALE
- Meløy-industrien har i årevis hatt grønn 

produksjon på 
sin dagsorden. 
Se på Yara 
Glomfjord, 
som på få år 
har redusert 
sitt utslipp av 
nitrogenok-
sider tilsva-
rende utslippet 
fra 50.000 
dieselbiler! 
De er også i 
verdenstoppen 

Nordland vil være i tet i 
Norge, og Meløy vil være 
i tet i Nord-Norge. Nå vil 
Meløy-ordføreren hjelpe 
fylkeskommunen å bli best 
på lavutslipp og grønt 
skifte.

UNIKE MELØY VIL HJELPE

Sigurd Stormo

Meløy vil hjelpe Nordland å føre an på veien mot lavutslippssamfunnet, og framhever Svartisen Kraftverk som fyrtårn. Nylig be-
søkte fylkesråd for næring Mona Fagerås (t.v.) Glomfjord sammen med Kari Elisabeth Kaski, Oslo SVs førstekandidat til Stortinget 
(Foto: Connie S. Olsen, Meløy kommune). 

på produktivitet og energiøkonomisering, 
fastslår Sigurd.
Han framhever dessuten bedriften Nor-
wegian Crystals’ unike kompetanse, store 
vekstpotensial og rikelige tilgang på kraft 
og kjølevann. Og: nyetablerte Glomfjord 
Hydrogen, som bygger videre på 40-års-

Ønsker du å etablere en virksomhet med minst én ny arbeidsplass i Meløy? 
Trenger du økonomisk støtte til opplæring, markedsføring eller til en 
investering? Da kan du søke  

ETABLERERSTIPEND
Stipendet er på 40.000 kroner, og kan ikke brukes til lønnsmidler.  
Søknadsskjema finner du på www.meloy.kommune.no/omstilling 
og ved å klikke på linken ”Søke omstillingsmidler”.

Søknaden sendes til: 
Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes 
- eller som epost til post@mu.meloy.kommune.no
Mer informasjon: www.meloy.kommune.no/omstilling
Kontaktperson: Stine Estensen, tlf. 93 40 04 73

Vil din bedrift utvikle noe nytt i Meløy som kan skape nye arbeidsplasser? 
Til forstudie/forprosjekt i utviklingen av forretningsideen kan du da søke

PROSJEKTMIDLER
Vi bruker elektronisk søknad, den finner du på www.regionalforvaltning.no
Støtteordning «omstillingsmidler Meløy».

Mer informasjon: www.meloy.kommune.no/omstilling

Det er ingen søknadsfrist for å søke om 
økonomisk støtte fra omstillingsmidlene

perioden da Glomfjord var verdens største 
hydrogenprodusent. Og: Marine Harvests 
gjenbruk av overskuddsvarme fra Yaras 
gjødselproduksjon. Og at Glomfjord Torg 
holdes isfritt vinterstid av den samme over-
skuddsvarmen.
- Nå jobber politikerne i Meløy for at vi 

skal få beholde overskuddskrafta til å skape 
nye, grønne arbeidsplasser og tiltak. Og 
vi er klar til å bidra med våre ressurser for 
å lykkes regionalt og nasjonalt med det 
grønne skiftet, sier ordfører Sigurd Stormo.

Tekst og foto: Edmnd Ulsnæs
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