
 
 

     

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF 

 
Møtested: Kompetansehuset, Glomfjord     

Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 - 14:30  

 

 

Til stede på møtet: Sigurd Stormo, styreleder 

Tor Arne Gransjøen, styremedlem 

Liv Toril Pettersen, styremedlem 

Kristine Haukalid, styremedlem 

Per Frøskeland, vara styremedlem, perm kl 1400 

Trond Dekko Andersen, observatør 

Øyvind Visnes, observatør  

Connie Slettan Olsen, observatør 

 

 

 

Forfall: Hege Sørlie, observatør  

Rolf B. Nilsen, styremedlem 

Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør 

 

Fra adm. (evt. andre): Stine Estensen, adm. 

Norwegian Crystals AS v/Anders Strøm, Reidar Langmo, 

Arnstein Jensen og Cato Lund. (sak 37/17) 

Bedriftskompetanse AS v/ Viggo Hagan (sak33/17) 
    
Merknader:  
Behandlede saker:   

 
 
 
Rett utskrift bekreftes 
Glomfjord, den 11.09.2017 
 
 
Stine Estensen 
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S.nr 30/17  
  

REFERAT FRA STYREMØTE 06.06.2017 
 
 

 

Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Protokollen ble enstemmig vedtatt. 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 06.06.2017 
 
 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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S.nr 31/17  
  

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 06.09.2017 
 
 

 

Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Styret fikk en gjennomgang av administrative vedtak for 2017, portefølje av fiskerilån og 
bevilgningsprotokollen for 2017.  
 
Handlingsplan for 2017, status og oppdatering for område A industri/fiskeri og havbruk. 
 
Landbruk, det gis ikke åpning for dette med bruk av omstillingsmidler ref. departementets 
retningslinjer for 2017.  
 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning. 
 
 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

 

 

S.nr 32/17  
  

OMSTILLINGSMIDLER- UTVIKLING MOT NYE KUNDEGRUPPER OG INTERNASJONALE 
MARKEDER - MODERNISERING 
STØTT BRYGGE 
 

 

Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Saken ble utsatt til neste møte. Administrasjon ble bedt om å avklare et særvilkår i 
Innovasjon Norges vedtak. 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
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Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Saken ble utsatt. 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

 

 

S.nr 33/17  
  

OMSTILLINGSMIDLER - UTVIKLINGSPROSJEKT SVARTISEN AS 
 
 

 

Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Styret fikk en gjennomgang av Svartisen prosjektet sålangt v/prosjektleder Viggo Hagan i 
Bedriftskompetanse AS.  
 
Svartisen AS søknaden ble enstemmig vedtatt som innstilt.  
 
Styret ber om en avklaring med Innovasjon Norge om muligheten for videre med finansiering 
av prosjektet. 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 

1.  Bevilgning av tilskudd til gjennomføring av forprosjektet «Utviklingsprosjekt Svartisen 
AS» anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan 2017 med utgangspunkt i 
satsningsområde B1, reiseliv. 

2.  Svartisen AS innvilges et tilskudd kr 500.000 til gjennomføring av forprosjektets første 
del. Beløpet utgjør 59 % av kostnadene. 

3.  Prosjektet gjennomføres over en periode på 24 måneder. Finansiering av del to, med 
søknad om tilskudd kr 900.000 (53% av kostnadene) behandles etter at handlingsplan 
for 2018 er vedtatt. 

4.   Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte. 
 
 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 

 

S.nr 34/17  
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FISKEBÅTFINANSIERING MORTEN RØSHAGEN 
 
 

 

Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Øyvind Visnes, observatør fra Nordland fylkeskommune forlot rommet under behandling av 
denne saken. 
 
Saken ble enstemmig vedtatt som innstilt. 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 

1.    SUS ved Morten Johan Røshagen, Reipå og Roy Kristensen, Ørnes innvilges lån kr 
400.000 til kjøp av fiskebåten «Johan R» med torskekvote. Lånet utgjør 7,8% av den 
totale kostnadsrammen. Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene 
bevilges etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et tilskudd på kr 120.817. 
Utbetaling av lån skjer etter etablering av selskap med organisasjonsnummer. 

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. 

 
 
 
 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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S.nr 35/17  
  

FISKEBÅTFINANSIERING MIKKELBORG HAVFISKE 
 
 

 

Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Saken ble enstemmig vedtatt som innstilt. 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
Omstillingsstyret ser at innvilging 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 
750.000 til kjøp av fiskebåt med torskekvote. Lånet utgjør 21,4% av den totale 
kostnadsrammen. Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene bevilges 
etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et tilskudd på kr 226.533. 

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. 

 
 
 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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S.nr 36/17 Gode Øyeblikk 
  

OMSTILLINGSMIDLER - PROSJEKT  FRA ENK TIL AS 
 
 

 

Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Saken ble enstemmig vedtatt som innstilt. 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Gode Øyeblikk v / Karin Rømo Sandvik (nr.998257190) innvilges tilskudd kr 106.000 til 
prosjektet «fra enk til as». Selskapet er tidligere innvilget kr 100.000 i adm.vedtak 14/17. 
Totalt er prosjektet innvilget 50% støtte. 
 
Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Beløpet belastes handlingsplan B4. 
 
 
 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

 

SAK 37/17 Norwegian Crystals AS orienteringssak 

 

Behandling 

Norwegian Crystals AS orienterte styret. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering.  


