MØTEPROTOKOLL
Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF
Møtested: Rådhuset, Ørnes
Møtedato: 06.06.2017
Tid: 09:00 – 1?:00

Til stede på møtet:

Sigurd Stormo, styreleder
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, Styremedlem
Kristine Haukalid, styremedlem
Per Frøskeland, observatør
Trond Dekko Andersen, observatør
Øyvind Visnes, observatør

Forfall:

Hege Sørlie, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør

Fra adm. (evt. andre):

Stine Estensen, adm.
Andreas Ole E. Andreassen (sak 23/17) 0900-0920
Finn Nordmo (sak 28/17) 0930-1000

Merknader:
Behandlede saker:

Avtalt dato for programstatusvurdering 25.oktober 2017

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 09.06.2017

Stine Estensen
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S.nr 22/17
REFERAT FRA STYREMØTE 05.04.2017

Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 05.04.2017
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S.nr 23/17
OMSTILLINGSMIDLER - BO PÅ LANDET, JOBB I BYEN

Behandling:
Andreas Ole Edvang Andreassen presenterte for styret bakgrunn for sitt prosjekt.
Styret finner ikke å kunne gi midler til prosjekt «Bo på landet, Jobb i byen». Søknad
om 100% finansiering fra omstillingsmidler til prosjektet ble avslått.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Mottatt søknad nr. 2017-0024, «Bo på landet; Jobb i byen» fra Andreassen Service v/
Andreas Ole Edvang Andreassen om 100% finansiering med omstillingsmidler avslås.

S.nr 24/17
ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 06.06.2017

Behandling:
Styret fikk en orientering fra administrasjon på status for en rekke prosjekter i porteføljen.
Styret ber om at sluttrapporter fra prosjektene fremlegges for styret.
Styreleder la opp til en strategisk diskusjon om videre prioriteringer fram mot avslutningen
av omstillingsprogrammet. Det ble diskutert prioriteringer av selskaper som har særlig
muligheter for å skape flere arbeidsplasser, mulighetene for industrisatsingen, behovet for
egenkapital i selskapene, og hvordan styrke videre satsing innenfor reiseliv. Det ble pekt på
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markedsføring av ledige industrilokaler og nye muligheter innenfor havbruk på land. Det vil
bli arbeidet videre med dette i styret.

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

S.nr 25/17
ÅRSPLAN OMSTILLINGSSTYRE 2017/2018

Behandling:
Styret vedtok årsplan, og satte dato for programstatusvurdering til 25.oktober 2017.

Vedtak:
Omstillingsstyret godkjenner årsplan for 2017/2018, 7 styremøter for perioden september
2017 til juni 2018.

S.nr 26/17
HOVEDPROSJEKT BOLYST

Behandling:
Liv Toril Pettersen erklærte seg inhabil i saken, og forlot rommet under behandlingen av
saken.
Styret er positive til å støtte hovedprosjektet Bolyst. Denne søknaden gjelder for første av
prosjektets tre år. Det må søkes om ytterligere midler for de neste to år.
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Det forutsettes at finansieringsløsningen følges og at omstillingsmidler ikke overstiger kr
1.150.000/37,7 % for gjennomføringen av hele prosjektet. Dette ble lagt til i ett nytt punkt 4.
i vedtaket.
Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Bevilgning av tilskudd til gjennomføring av hovedprosjekt «Bolyst i Meløy» anses å
være i tråd med omstillingens handlingsplan for 2017 med utgangspunkt i
satsningsområde C3.
2. Meløy Utvikling KF innvilges et tilskudd på 650.000 kr til gjennomføring av
hovedprosjektets første år. Beløpet utgjør 21 % % av de totale kostnadene.
3. Hovedprosjektet gjennomføres over en periode på tre år. Det forventes ytterligere
søknad om omstillingsmidler på kr.500.000 for full finansiering av prosjektet.
4. Det forutsettes tilfredsstillende framdrift i prosjektet, og at totalfinansiering fra
omstillingsmidlene ikke overskrider kr 1.150.000.
5. Tilskuddet er arbeid i egen regi, og omfattes ikke av EØS regelverket.

S.nr 27/17
SØKNAD REGULERING NÆRINGSAREAL KILVIK

Behandling:
Styret ønsket en avklaring om bruk av tidligere tildelte midler i saken. Merethe Skille
orienterte om dette. Det foreligger en restbevilgning fra forrige sak som forutsettes brukt
først, før ny bevilgning tas i bruk. Dette tas inn i vedtaket.
Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Omstillingsstyret ser det som nødvendig å få tilrettelagt næringsareal for å tiltrekke seg
nye industrietableringer til kommunen.
2. Meløy kommune v/plan og kommunalteknisk avdeling innvilges inntil kr 450.000 til kjøp
av eksterne tjenester for gjennomføring av reguleringsplan Kilvik næringsområde. Det
forutsettes at restbevilgning fra sak 57/16 brukes først, før denne bevilgningen tas i bruk.
3. Støtten tas fra handlingsplan A1 – industriutvikling.
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4. Støtten skal forvaltes i henhold til lov om offentlige anskaffelser.
5. Tildelingen er ikke underlagt EØS reglene.

S.nr 28/17
OMSTILLINGSMIDLER - MULIGHETSSTUDIE INNEN HAVBRUK I SAMARBEID MED
TECHNIPFMC

Behandling:
Styret er positive til prosjektet for å støtte Bilfinger Industrial Services avd. Glomfjord.
Administrasjon bes klargjøre prosjekteier i prosjektet.
Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Bilfinger Industrial Services avd. Glomfjord (org.nr. 990699666) innvilges et tilskudd på
inntil kr 200.000 til kjøp av eksterne tjenester, som tilsvarer ca. 41% av
totalkostnadene. Tilskuddet gis til gjennomføring av forstudie, ref. søknad 20170012.
2.Støtten gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Forstudiemidlene belastes
handlingsplan, B4 leverandørsamarbeid.

S.nr 29/17
FORSTUDIE - DYRKING AV MAKROALGER I MELØY
Behandling:
Styret ønsker satsing på alger i Meløy fra næringsaktører, og ber administrasjon stimulere til
dette gjennom seminar/møteplasser mellom interesserte aktører og fagmiljø på området.
Styret ønsker ikke gjennomført forstudie «dyrking av makroalger i Meløy» som denne
søknaden omhandler.
Styret endret vedtaket, og dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Bevilgning av tilskudd til gjennomføring av seminar for næringsaktører og fagmiljø for
satsing på alger i Meløy. Dette anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan
med utgangspunkt i satsningsområde B-2 Fiske, havbruk/oppdrett.
2. Meløy Utvikling KF ved prosjektansvarlig Stine Estensen innvilges et tilskudd på
50.000 kr til gjennomføring av seminar.
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