MØTEPROTOKOLL
Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF
Møtested: Rådhuset, Ørnes
Møtedato: 07.09.2016
Tid: 09:00 - 14:30

Til stede på møtet:

Sigurd Stormo, styreleder
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Kristine Haukalid, styremedlem
Trond Dekko Andersen, observatør
Øyvind Visnes, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør

Forfall:

Hege Sørlie, observatør
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør

Fra adm. (evt. andre):

Stine Estensen, adm.
Jenny Sofie Larsen, Nordland fylkeskommune

Merknader:
Behandlede saker:

Neste møte 19.oktober, Infosalen Yara

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 23.09.2016

Stine Estensen
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S.nr 36/16
REFERAT FRA STYREMØTE 250516

Behandling:
Det var ingen merknader til møteprotokollen. Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 25/05/2016.
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S.nr 37/16
ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 070916

Behandling:

Orienteringer:
Klage til KOA (klagenemd for offentlige anskaffelser) på Meløy kommune/Meløy Utvikling
KF fra Andreas Ole Andreassen. Den er besvart, avventer vedtak i saken.
Bevilgninger
Hittil i år er det innvilget NOK 4.048.500 i tilskudd fra omstillingsstyret.
Det er innvilget 13 administrative vedtak siden forrige møte, 5 av disse er etablererstipend.
Drift av turistinformasjon er vedtatt sagt opp, og kommunen har fått skriftlig oppsigelse. Den
ansatte er tilbudt andre oppgaver i organisasjonen.
Informasjon om omstillingsarbeidet
Informasjonsbladet Industrifolk, har økt antall utgivelser til 10 pr. år. Fra september utgaven
vil informasjon om omstillingen bli inkludert her. Omstillingas informasjonsavis KraftTak,
med to utgivelser i året legges ned.
Felles aktiviteter
Fellesmøte med reiselivsbedriftene 6.oktober.
Meløyseminar på olje/gass med Petro Artic m.fl. 17.oktober
Offentlig åpning av Kompetansehuset 28.oktober
Prosjekter
Satsing Gründere
Det ble gjennomført Gründerseminar 16.august på Svartisen- 22 deltakere fra 13 ulike
bedrifter/etableringer.
Vårt tilbud om etablererstipend og økonomisk rådgivning er under evaluering, og revidert
forslag vil bli framlagt før nyttår.
Industriprosjekter – det ble orientert om Glomfjord Hydrogen, Biogass, Ny etablerer hos
Inkubator Bodø, status tidligere innvilgede industribedrifter, søknader under behandling.
Svartisen – Oppsummering av sommeren 2016, og utviklingsplanene framover vedr.
Svartisen AS, kompetanseutvikling i bedriftene og arbeid med kai løsning på landsiden.
Attraktivitetsutvikling Meløy
Prosjektet Bolyst har gjennomført forstudie og forprosjekt, studietur og workshop. Dette er
klart for gjennomføring, Hovedprosjektet er utarbeidet med mål og konkrete tiltak basert på
forskning og erfaring, analyse og behov for Meløy. Gjennomføringen vil kreve et økonomisk
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fellesløft fra kommune, omstillingsmidler, fylkeskommune, Innovasjon Norge og
næringslivet.
Kjøpesenter Ørnes, utkast til utbyggingsavtale med kommunen fremlegges i september.
NFK viste til kommende nasjonale industrimelding, hvor første utkast ventes i oktober. De
oppfordrer Glomfjord Industripark å gi innspill, være synlig i prosessen.
Forespørsel prosjektdeltakelse
Nordland Betong AS har invitert til prosjektsamarbeid. Omstillingsstyret er positive til
selskapets prosjekt, vurdering av mulighetsrommet for ytterligere effekter ved en etablering i
Meløy. MU KF kan bistå selskapet praktisk som de gjør i andre prosjekter. Selskapet må selv
ta ansvar for gjennomføring og resultater, og MU KF skal ikke ha en rolle i prosjektgruppen.

Vedtak:
Omstillingsstyre tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

S.nr 38/16
FORSTUDIE NÆRINGSUTVIKLING ETTER OMSTILLINGSPERIODEN

Behandling:
Dette er starten på overgangen til «ordinær» drift av næringsarbeidet i Meløy. Kommunen
har en sentral rolle i denne prosessen. Det forslås derfor at opposisjonsleder Per Frøskeland
inviteres inn som fast observatør i styremøtene framover.
Det var tre tilbud fra konsulentmiljøer på dette forstudie. Omstillingsstyret valgte selskapet
Proneo AS. Saken ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF inntil kr 80.000, 50 % av kostnaden til
gjennomføring av forstudie «videreføring av omstillingsarbeidet i Meløy» med bruk av
innleid konsulent. Prosjekt skal sluttføres innen 31.oktober 2016.
Målet med forstudien er å beskrive noen mulige og realistiske måter å organisere og drive
nærings- og utviklingsarbeid i Meløy kommune.
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Prosjektet belastes handlingsplan område C, kommunale rammebetingelser.

S.nr 39/16

Kenneth Mikkelborg

KVOTEKJØP - KENNETH MIKKELBORG

Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Omstillingsstyret ser at innvilgning av lån til kjøp av torskekvote er i tråd med handlingsplan,
område B2 satsning på fiskere gjennom lån.
1. Mikkelborg Havfiske v/Kenneth Mikkelborg, org.nr. 999 041 744, innvilges lån kr
500.000 til kjøp av fiskebåt med torskekvote. Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra
tilsagn er gitt. Midlene bevilges etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et
tilskudd på kr 149 278.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4-fire-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med
halvårlige terminer.
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig
finansieringsordning.
4. Meløy kommune har panterett i fartøyet med inventar og tilbehør og i
forsikringssummen med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig
sidestilt med finansierende långivende bank.
5. Ved avviklingssalg må lånet tilbakebetales i sin helhet. Ethvert salg/strukturering av
båt/kvoter, hvor Meløy kommune har gitt lån mot pant i båt med inventar og
tilbehør, skal godkjennes av kommunen.
6. Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i èn innbetaling i
løpet av de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av
restgjelden. Dette gjelder ikke ved endring av selskapsstatus og salg ut av
kommunen. Frafall av krav (hele- eller deler av stønadslån) kan vedtas av bevilgende
organ.
7. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy
kommunestyre 19.november 2012.
8. Prosjektansvarlig får fullmakt til foreta de nødvendige organisatoriske og
administrative oppgavene som må gjennomføres for å effektuere lånet.
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S.nr 40/16
OMSTILLINGSMIDLER - NEVERDAL ENSPIRE SKOLE AS

Behandling:
Omstillingsstyret er positive til den del av søknaden som omhandler en nasjonal skolekjede.
Planlegging og etablering av en privat barneskole vurderes ikke å kunne støttes med
omstillingsmidler.
Det ble drøftet rundt forutsetningene for å kunne drifte en nasjonal skolekjede fra Meløy.
Styret konkluderer med at driften må komme som en følge av at skoleplanen blir realisert.
En forutsetning for å støtte prosjektet «nasjonal skolekjede» med tilskudd er at Neverdal
EnSpire skole AS har fått på plass forutsetningene for å kunne realisere egen skole i Meløy.
Konklusjonen er at selskapet kan søke omstillingsmidler til «skolekjeden» når
forutsetningene for å kunne realisere egen skole er avklart.

Vedtak:
Neverdal EnSpire skole AS innvilges ikke forprosjektmidler til etablering av en nasjonal
skolekjede i denne omgang.
Omstillingsstyret ser positivt på etablering av en nasjonal skolekjede, og kan vurdere støtte
til dette når selskapet har fått på plass forutsetningene for å kunne realisere skoleplanene i
Meløy.
Søknad om tilskudd til oppstart og etablering av skole på Neverdal finner ikke
omstillingsstyret å kunne støtte med omstillingsmidler.

S.nr 41/16

Støtt Brygge AS

OMSTILLINGSMIDLER - MASTERPLAN STØTT
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Behandling:
Omstillingsstyret ser at selskapet har mottatt tilskudd tidligere.
Administrasjon bes generelt om å redegjøre for oppnådde resultater fra tidligere tildelinger
hos alle fler gangs søkere.
Støtt Brygge AS innvilges søknad som innstilt. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Bevilgning av tilskudd til Støtt Brygge AS anses å være i tråd med omstillingens
handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.
2. Støtt Brygge AS innvilges et tilskudd på opp til 193 000 kr. Beløpet utgjør 49,7% av de
totale kostnadene. Det innvilgede beløpet dekker utgifter til kjøp av eksterne
konsulenttjenester, inkludert utgifter relatert til reise/opphold. Alle utgifter skal
dokumenteres.
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.

S.nr 42/16
FORPROSJEKT - GLOMFJORD HYDROGEN

Behandling:
Omstillingsstyret ber om at denne søknaden behandles hos Innovasjon Norge før den
behandles her. Saken sendes tilbake til administrasjon.
Vedtak:

Intet vedtak.
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S.nr 43/16
FORPROSJEKT ATTRAKSJONSUTVIKLING SVARTISEN.

Behandling:
Rolf. B. Nilsen erklærte seg inhabil, og forlot møtet før saken ble behandlet.
Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Bevilgning av tilskudd til Meløy Utvikling KF anses å være i tråd med omstillingens
handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B2, reiseliv.
2.Meløy Utvikling KF innvilges et tilskudd på inntil kr 170.000, beløpet tilsvarer 29 % av
de totale kostnadene. Midlene gis til forprosjektet «Utvikling av Svartisen som
opplevelsesprodukt», ref. prosjektbeskrivelse av 29.august 2016.
3.Tilskuddet er gis etter reglene for offentlig innkjøp.

S.nr 44/16
SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN
NORWEGIAN CRYSTALS
Behandling:

Omstillingsstyret var enstemmig i sin støtte av selskapet. Saken ble diskutert i forhold til
alternative løsninger. Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Omstillingsstyret støtter Norwegian Crystals utviklingsplaner, og ser at de er påkrevet for å
styrke selskapets konkurransesituasjon.
Norwegian Crystals AS innvilges et tilskudd på kr 4.950.000 til investeringer i nye ovner, ref.
søknad 2016-0045. Beløpet tilsvarer 16% av godkjent investeringsgrunnlag.
Tilskuddet gis etter EØS gruppeunntaksregler for investeringsstøtte.
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