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Den store nedturen
I mars 2012 besluttet REC at all produksjon i Glomfjord skulle
legges ned.
Nedleggelsen, som direkte berørte 650 arbeidsplasser i Meløy,
gjorde det nødvendig å starte et omfattende arbeid med mål
om å redusere skadevirkningene. Et styre nedsatt av
kommuestyret har fått ansvar for å lede arbeidet med å skape
nye arbeidsplasser som skal erstatte de tapte.
Dette arbeidet er organisert som et program og har fått navnet
Omstilling i Meløy.
Meløy Utvikling KF har fått i ansvar å drive omstillingsarbeidet. Selskapet har tilholdssted i Glomfjord Industripark. Det
er i hovedsak arbeidsplasser i Glomfjord som har gått tapt.
Likevel skal omstillingen i Meløy berøre hele kommunen.
I revidert statsbudsjett 2012 fikk Meløy kommune innvilget 50
millioner kroner til omstillingsarbeidet. I tillegg har Nordland
fylkeskommune og Meløy kommune bevilget 25 millioner kroner
hver til dette arbeidet.
Mange av kommunens innbyggere er berørte av nedleggelsene og
mange lurer på hva som skjer. Derfor ønsker styret for
omstillingsarbeidet å gi ut denne brosjyren for å informere
om arbeidet som er igangsatt.
Mer informasjon finner du på Meløy kommunes nettside:
meloy.kommune.no/omstilling

Per Swensen
Styreleder og ordfører
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Organisering
Styret består av følgende medlemmer:
Per Swensen, ordfører (leder og programansvarlig)
Liv Toril Pettersen, Meløy Næringsforum
Rolf Nilsen, LO Meløy
Tor Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS
Kristine Haukalid, Yara Norge AS
Varamedlemmer:
1. Arild Kjerpeseth, opposisjonsleder
2. Anita Taraldsen, XL Bygg
3. Inger Kristiansen, Fagforbundet Meløy
Observatører til styret:
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge
Øyvind Visnes, Nordland fylkeskommune
Ann-Karin Doyle Lillehaug, NAV Meløy
Jørgen Kampli, rådmann
Connie Slettan Olsen, kommunikasjonsrådgiver

Meløy kommune står som programeier for omstillingen i Meløy.
Omstillingsstyret v/styreleder er programansvarlig, mens Meløy
Utvikling KF v/daglig leder er programleder.

Ansatte i Meløy Utvikling KF
Meløy Utvikling KF har pr 1. juni 2013 følgende ansatte:
Stine Estensen, konstituert daglig leder og programleder
Espen Maruhn, prosjektleder
Randi Tinnan, daglig leder Meløy turistkontor
Sissel Norum, prosjektleder
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Strategi
Omstillingsarbeidet i Meløy skal strekke seg over seks år (2012 2018). Det er utarbeidet en strategi- og handlingsplan med klare
mål og satsningsområder som skal være retningsgivende for
arbeidet. Denne vil bli revidert annenhvert år.
Mål:
“Sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden
der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og
videreutvikles på næringslivets premisser.”

Målene skal nås gjennom utvikling og ekspansjon i følgende
næringer:
•
•
•
•
•
•
•
•

industri
havbruk
privat tjenesteytende- og servicenæringer
primærnæringene
turisme/reiseliv
leverandørindustrien
olje- og gassektoren
offentlige arbeidsplasser

(Strategi- og handlingsplanen vil bli revidert i 2013, 2015 og 2017).

Strategi- og handlingsplanen kan leses i sin helhet på:
meloy.kommune.no/omstilling
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Omstillingsmidler
Hva kan midlene brukes til?
Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats i
en avgrenset periode og skal være et supplement til ordinære
virkemidler. Omstillingsmidlene skal primært benyttes til
utviklingsprosjekter i en tidlig fase.
Eksempler på hva midlene kan brukes til:
•
kompetanseutvikling, industriell forskning, utvikling,
innovasjon og mulighetsstudier
•
etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling
av eksisterende virksomheter
•
nettverksbygging mellom bedrifter
•
konkretisering av krav til infrastruktur for næringslivet
•
mobilisering og tiltaksarbeid
Bagatellmessig støtte:
Omstillingsbevilgningen må benyttes i samsvar med regelverket i
EØS-avtalen og midlene kan gis som såkalt bagatellmessig støtte.
Det betyr blant annet at støttebeløpet er avgrenset oppover til
200.000 euro over en treårsperiode.
Hvem kan søke?
For søknadsbistand, kontakt Meløy Utvikling KF:
•
E-post: post@mu.meloy.kommune.no
•
Besøksadresse: Ørnesveien 3 (Glomfjord Industripark),
8160 Glomfjord
•
Postadresse: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5,
8150 Ørnes
•
Telefon: 75 71 99 00
Det er ingen søknadsfrist for å søke om økonomisk støtte fra
omstillingsmidlene.
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Bruk av omstillingsmidler
Hva omstillingsmidlene skal brukes til er regulert i strategi- og
handlingsplanen og årlige budsjetter. Det er styret for omstillingsarbeidet som forvalter midlene og innvilger søknader om midler.
Dette skjer i styremøter som avholdes ca. en gang i måneden.
Nedenfor følger en oversikt over noen prosjekter som styret har
bevilget midler til:
•
•
•
•
•

•
•

•

Norwegian Crystals AS:
midler til forprosjekt for reetablering av drift i Glomfjord.
Ingeniørutdanning i Meløy i samarbeid med Høgskolen i Narvik:
tilskudd til første studieår.
Samarbeidsavtale med Meløy Næringsforum:
midler til mobilisering av næringslivet.
ToCircle Industries AS:
midler til etablering i Glomfjord.
SMB-utvikling (små og mellomstore bedrifter):
midler til forprosjekt som har som mål å se på utviklingspotensialet i eksisterende bedrifter i Meløy.
Vandring i Meløy:
midler til realisering av reiselivsprosjektet Vandring i Meløy.
Reisemålsutvikling i Meløy:
midler til forstudie for å se nærmere på mulighetene innen reiseliv/turisme i Meløy.
ScanMag AS:
tilskudd til forstudie for etablering av en magnesiumfabrikk i
Glomfjord.

Møtekalender, sakslister og protokoller kan du lese på:
meloy.kommune.no/omstilling
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Informasjon om omstillingsarbeidet
Tap av så mange arbeidsplasser som det Meløy kommune mistet
i 2012 er dramatisk både for den enkelte berørte og samfunnet
rundt. I en slik situasjon er informasjonsbehovet stort.
Omstillingsstyret er opptatt av at alle berørte skal ha lett tilgang til
informasjon om omstillingsarbeidet. For å få til dette benyttes ulike
kanaler.
Hovedkanalen for informasjon om Omstilling i Meløy er nettsiden:
•

meloy.kommune.no/omstilling

Du finner også informasjon følgende steder:
•
•
•
•

facebook.com/omstillingimeloy
facebook.com/meloykommune
månedsmagasinet Mitt Meløy (utgis av Avisa Nordland)
brosjyren “Omstilling i Meløy”

På de elektroniske kanalene vil det fortløpende legges ut
informasjon og nyheter.
I tillegg benyttes kanaler som:
•
•
•

folkemøter
møter med næringslivet, regionale og nasjonale
myndigheter og andre samarbeidspartnere
lokale, regionale og nasjonale media

utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

Kontaktinfo:
E-post: post@mu.meloy.kommune.no
Besøksadresse: Ørnesveien 3 (Glomfjord Industripark),
8160 Glomfjord
Postadresse: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5,
8150 Ørnes
Telefon: 75 71 99 00
Nettside: meloy.kommune.no/omstilling
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