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Sak 9/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 30.01.14

Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 30.1.2014.

Sak 10/14
ORIENTERINGSSAKER 05032014

Behandling:
Det ble orientert fra administrasjon om drift, prosjekter og mulig utfordringer framover
knyttet til kapasitet/kompetanse. Styret tok orienteringen til etterretning.
Vedtak:
Omstillingsstyret tar orienteringer og adm.vedtak til etterretning.

Sak 11/14
SMB UTVIKLING – SLUTTRAPPORTERING FORPROSJEKT

Behandling:
Berit Laastad, prosjektleder for SMB Utvikling la fram resultater fra forprosjektet som ble
avsluttet i januar 2014. Den viser at 22 bedrifter vil jobbe videre for å utvikle sine bedrifter.
Styret ble forelagt et forslag til oppfølging videre for disse bedriftene. Etter innspill fra styret
vil det bli lagt fram et revidert oppfølgingstilbud på neste møte.
Saken ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Omstillingsstyret har mottatt sluttrapportering for SMB Utvikling, forprosjekt. Den viser
mange lovende prosjekter, og dokumenterer at SMB bedriftene er en viktig del av
omstillingsarbeidet i Meløy.
Oppsummert har prosjektene et vekstmål mot år 2018 på 75 nye arbeidsplasser og en økt
omsetning på ca. 130 mill. Omstillingsstyret er positive til videre støtte av felles tiltak for å
stimulere og kvalitetssikre gjennomføring mot disse målene.

Sak 12/14
SØKNAD OM MIDLER - GODE ØYEBLIKK

Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsstyret oppfatter prosjektet å ha potensiale for å skape flere
kompetansearbeidsplasser og gi regionen et spesialsenter for demens. Omstillingsstyret
innvilger midler til forprosjektet på bakgrunn av prosjektplan « Utvikling av Gode Øyeblikken spesialtjeneste for demens».
1. Gode Øyeblikk v/Karin Rømo Sandvik, 8149 Neverdal innvilges inntil kr
118.000 i støtte til gjennomføring av forprosjektet «En spesialtjeneste for
demens».
2. Støtten innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte. Støtten tas fra
handlingsplan B4, leverandørsamarbeid.
3. For sluttutbetaling av tilskuddet skal prosjektet dokumenteres med en
fagrapport, en prosjektlederrapport og et godkjent prosjektregnskap.

Sak 13/14
OMSTILLINGSMIDLER
REIPÅ KNUSERI

Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Omstillingsstyret ser at investeringen er i tråd med handlingsplan for 2014,B4 støtte til SMB
bedrifter som satser på videre utvikling og øker antallet arbeidsplasser i kommunen.
1. Reipå Knuseri AS, Reipå innvilges tilskudd inntil kr 65.000,- til opplæring og
investeringer som omsøkt.
2. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte.
3. Før utbetaling av tilskuddet skal selskapet dokumentere å ha økt antallet faste
ansatte med minst en 100 % stilling. Gjennomført prosjekt dokumenteres med en
fagrapport, en prosjektlederrapport og et godkjent prosjektregnskap.

Sak 14/14
OPPDRETT AV FLEKKSTEINBIT

Behandling:
Willy Sandaa, daglig leder i Aminor AS orienterte om bakgrunn for prosjektet.
Saken ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsstyret ser at støtte til Aminors kompetanseoverføringsprosjekt vil styrke
muligheten for en etablering av et flekksteinbitoppdrett i Meløy. Omstillingsstyret innvilger
midler til kompetanseprosjektet på bakgrunn av prosjektplan «kompetanseheving;
Flekksteinbit i oppdrett» av 19.februar 2014.
1. Aminor AS, 8146 Reipå innvilges inntil kr 400.000 i støtte til gjennomføring av
kompetanseprosjektet, ref. prosjektplan av 19.februar 2014.
2. Støtten innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte. Støtten tas fra
handlingsplan B2, fiske og havbruk.
3. For sluttutbetaling av tilskuddet skal prosjektet dokumenteres med en
fagrapport, en prosjektlederrapport og ett revisor godkjent prosjektregnskap.

Sak 15/14
TILSKUDD TIL ETABLERINGSTILSKUDD
STANDARD HYDRO POWER AS

Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Omstillingsstyret ser at etablering av Standard Hydro Power AS i Glomfjord er i tråd med
omstillingens strategi- og handlingsplan, A1 ny industri. Selskapet presenterte sine planer i
omstillingsstyret den 30.januar 2014 og har fremmet en søknad om støtte til oppstart i
Glomfjord, på den bakgrunn innvilges følgende:
1.Standard Hydro Power AS, 8160 Glomfjord (org.nr. 913008723)innvilges tilskudd inntil
200.000 EURO. Tilskuddet kan dekkke 50 % av kostnader knyttet til oppstart,
tilrettelegging og kompetansebygging av selskapet i Glomfjord.
a. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte. For bagatellstøtte
brukes eurokursen på tildelingsdagen.
b. Før utbetaling av tilskudd kan finne sted må selskapet ha vedtatt at de velger
Glomfjord som produksjonssted for sine vannkraftstasjoner montert i
container, og vil bygge opp en egen organisasjon i Glomfjord.
2.Standard Hydro Power AS, 8160 Glomfjord innvilget et lån på 1,5 MNOK, tilbudet har
ett års gyldighet fra innvilgelsesdato.
a. Rentesats utregnes for risikolån uten subsidieeffekt i henhold til «Article 61
EEA» og i henhold til «PART VII, RULES REGARDING APPLICABLE RATES».
b. Løpetid er inntil 3 år.
c. Dette lånet gis mot 1. prioritets pant i selskapets driftstilbehør.
d. Meløy kommune vil være långiver for lånet. Ordinære omkostninger i
forbindelse med lånet og åpning av dette belastes låntaker.
e. Før utbetaling av lånet kan finne sted må selskapet ha vedtatt at de velger
Glomfjord som produksjonssted for sine vannkraftstasjoner montert i
container, og vil bygge opp en egen organisasjon i Glomfjord.

Sak 16/14
SØKNAD OM PLANLEGGINGSMIDLER
EVONOR AS

Behandling:
Styret la fram et felles forslag om endringer som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsstyret ser at støtte til Evonor DA s utredning vil styrke muligheten for etableringer
av nye kontorarbeidsplasser på Ørnes. Omstillingsstyret innvilger midler til en utredning på
bakgrunn av søknad og presentasjon i omstillingsstyret 30.januar.
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1. Evonor Da, 8150 Ørnes innvilges inntil kr 100.000 til kjøp av eksterne
tjenester med det formål å lage en plan for nye lokaler og tilhørende
infrastruktur for kontorarbeidsplasser på tilgjengelige arealer på Ørnes.
a) Støtten innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte. Støtten tas fra
handlingsplan A4 offentlige arbeidsplasser.

