Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i
Meløy kommune 05/2012
Tilstede:
Per Swensen, Meløy kommune(leder)
Liv Torill Pettersen, Meløy Næringsforum
Tor-Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS
Kristine Haukalid, Yara Norge AS
Rolf B. Nilsen, LO Meløy

mail: per.swensen@meloy.kommune.no
mail: meloynaringsforum@gmail.com
mail: tor-arne@ssmolt.no tor-arnesmolt.no
mail: kristine.haukalid@yara.com
mail: rolfb9@me.com

Til stede faste observatører:
Jørgen Kampli, Meløy kommune
Connie S. Olsen, Meløy kommune
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge
Øyvind Visnes, Nordland Fylkeskommune
Ann-Karin Doyle Lillehaug, NAV Meløy

mail: jorgen.kampli@meloy.kommune.no
mail: connie.olsen@meloy.kommune.no
mail: trand@innovasjonnorge.no
mail: oyvind.visnes@nfk.no
mail: ann-karin.doyle.lillehaug@nav.no

Dessuten møtte
Tid
Sted
Protokoll fra forrige møte

:
:
:
:

Prosjektleder Lothar Maruhn
14. november 2012 kl 10.00 – 14.00
Schalthuset, Glomfjord Industripark
Det forelå 1 protokoll til behandling
Protokoll 04/2012 – 3.oktober 2012
Vedtak:
Protokollene godkjennes og signeres
Enst. vedtatt

Orienterings saker
Omstillingsarbeidet
1. Økonomisk rapportering
a. Kompensasjon fra Meløy kommune
Meløy kommunestyret har vedtatt å tilbakebetale 2,36 mill. NOK til Meløy
Næringsutvikling AS i forbindelse med at selskapet har forskuttert omstillingsarbeidet i
Meløy for 2012.
Enst. tatt til etterretning
2.

Prosjektrapportering(Unntatt offentligheten § 13)
a. 364/2012 Art in Arctic(delegert vedtak)
b. 359/2012 Mini Power(delegert vedtak)
c. 360/2012 Ingeniørutdanningen Y-veien i Meløy, orientering
Espen Maruhn
d. 365/2012 Norwegian Crystals AS, orientering Øyvind Jenssen
e. 237/2011 Magnesiums prosjektet, orientering Finn Nordmo
f. 305/2012 Norsk Titanium AS, orientering Øyvind Jenssen
g. 344/2012 Meløy Innovasjon og Teknologi Senter(MITS),
orientering Finn Nordmo, Øyvind Jenssen og Lothar Maruhn
h. 367/2012 CO2-prosjektet, orientering Finn Nordmo
i. 354/2012 Norwegian Graphite AS, orientering Finn Nordmo
Enst. tatt til etterretning

3.

Driften av omstillingsarbeidet
Styret diskuterte omstillingen og den aktuelle framtidige organiseringen av
Dette arbeidet og diskuterte ut fra to alternativer:
Videreføre driften av Meløy Næringsutvikling AS og sette omstillingsarbeidet ut på
anbud. Etablere et kommunalt foretak og legge omstillingsarbeidet inn i dette.
Enst. tatt til orientering
Beslutnings saker
Sak
022/2012B

Budsjett for omstillingen 2013
INNSTILLING
1. Styret viser til prosjektleders forslag til budsjett for 2013.
2. Styret vedtar budsjettet for 2013 med en øvre ramme på 5,66 mill. NOK.
3. Styret beslutter å gi styreleder og prosjektleder fullmakt for å arbeide for å få
etablert en egenkapitalfond på minimum 30 mill. NOK og maksimum 50 mill.
NOK.
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4.

Styret anmoder samtidig Meløy kommune om å bidra til etableringen av dette
egenkapitalfondet på minimum 30 mill. NOK og maksimum 50 mill. NOK ved å
sette av sin resterende andel av omstillingsmidlene.
5. Den praktiske innretningen rundt dette og den endelige beslutningen om denne
etableringen tas i omstillingsstyret så snart saken er klart for dette.
Enst. vedtatt
Sak

023/2012B

Revidert handlingsplan 2013
INNSTILLING
1. Omstillingsstyret viser til prosjektleders utredning om handlingsplanen for
perioden 2012 – 2018. Handlingsplanen revideres i løpet av Q1 – 2013 og etter at
omstillingsstyret har gjennomført et styreseminar for omstillingsstyre i desember
der både strategi og handlingsplan for omstillinger er tema.
Enst. tatt til orientering

Sak

024/2012B

Kommunikasjonsstrategi omstillingen i Meløy
INNSTILLING
1. Omstillingsstyret viser til sak 019/2012 i siste styremøte og til vedtaket som der ble
fattet.
2. Styret vedtar foreliggende plan for kommunikasjonsstrategi omstillingen Meløy for
perioden oktober 2012 – desember 2013.
3. Styret vedtar samtidig planens økonomiske ramme på kr 170 000 som påplusses
med kr 60 000, totalt kr 230 000, for å gjennomføre både
kommunikasjonsstrategien i omstillingen og også for å videreføre Entreprenuren i
framtia som kommer ut 6 ganger per år.
4. Beløpet, kr 230 000 dekkes over omstillingsmidlene generelt som et prosjekt og
ikke over driften av omstillingen.
Enst. vedtatt

Sak

025/2012D

Bruken av omstillingsmidlene
Styret hadde en lang og konstruktiv diskusjon om denne saken. Som et hovedprinsipp
skal retningslinjene for statsstøtte i hht artikkel 61(1) i EØS-avtalen følges samt artikkel
61(3). Videre har Meløy kommune søkt om gruppeunntak som en påregner vil foreligge
et samtykke om i løpet av kort tid. I hht dette er man kommet fram til følgende
retningslinjer for bruk av omstillingsmidler som legges ut på nettet til informasjon til
eventuelle søkere:

«Siden Meløy kommune er blitt en statlig omstillingskommune har man
fått stilt til disposisjon 100 mill. NOK til omstilling og næringsutvikling
de neste 5 - 6 år. Siden omstillingsmidlene er offentlige midler
bevilget av staten, Nordland Fylkeskommune og Meløy kommune er de
å regnes som statlige omstillingsmidler med de begrensninger og
muligheter dette gir. I forhold til dette må regelverket for statlige
omstillingsmidler og finansierings muligheter gjeldene hos Innovasjon
Norges følges.
Både tilskudd, lån og risikokapital kan innvilges av disse
midlene. Omstillingsstyret har gjennom sin diskusjon fokusert på at
midlene hovedsakelig skal bidra til etablering av lønnsomme bedrifter,
men støtte kan også gis til infrastruktur og bolyst prosjekter. For at
støtte i det hele tatt skal kunne gis må tiltaket eller prosjektet være
innenfor omstillingsstyrets strategi- og handlingsplan. Samtidig
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arbeides med å få etablert et egenkapitalfond som man håper skal være
på plass i løpet av sommeren 2013.

Hva kan midlene brukes til?
Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke
næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal etableres
lønnsomme arbeidsplasser; og midlene skal bidra til økt verdiskaping
ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust.
Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats i området for
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 er:

- Kompetanseutvikling, industriell forskning, utvikling, innovasjon og
mulighetsstudier
- Etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling av
eksisterende virksomheter
- Nettverksbygging mellom bedrifter
- Bygdeutviklingsprosjekter
- Administrasjon av omstillingsorganisasjonen
- Konkretisering av krav til infrastruktur for næringslivet
- Mobilisering og tiltaksarbeid
Omstillingsbevilgningen må benyttes i samsvar med regelverket i EØSavtalen og midlene kan gis som såkalt bagatellmessig støtte. Det betyr
blant annet at støttebeløpet er avgrenset oppover til 200.000 euro over
en treårsperiode. Les mer om reglene for bagatellmessig støtte under
EØS-avtalen på regjeringens nettsider.
Det er ingen søknadsfrist for å søke om økonomisk støtte fra omstillingsmidlene.»
Enst. tatt til etterretning
Sak

026/2012B

Forstudie SMB utviklingsprogram i Meløy
Liv Torill Pettersen meldte seg inhabil i behandling av denne saken.

INNSTILLING
1.

Omstillingsstyret ser at SMB utviklingsprogram er i tråd med omstillingens
handlingsplan.
2. Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsutvikling en ramme på inntil
kr 165.000 til disposisjon for forstudiet.
Enst. vedtatt
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Sak

027/2012B

Vandring i Meløy

INNSTILLING
1.

Omstillingsstyret ser at realisering av prosjektet Vandring i Meløy er i tråd med
omstillingens handlingsplan.
2. Omstillingsstyret innvilger inntil NOK 300 000 til realisering av prosjektet
Vandring i Meløy.
3. I forbindelse med finansieringen av prosjektet avklarer man også om det kan være
andre instanser som kan bidra i finansieringen.
Enst. vedtatt
Andre saker
Det forelå en sak til behandling
Sak

028/2012B

Prioritering av landbruket i forbindelse med omstillingen
Fra rådmannen i Meløy kommune forelå det en mail angående prioritering av
landbruket i det kommende omstillingsarbeidet. Oversendelsesforslaget er vedtatt i
K-styret 24052012 av Frp og lyder som følgende:
«I forbindelse med fremtidig næringssatsing i Meløy kommune, ønsker Frp at
landbruket blir prioritert på lik linje med fiskerinæringen. Vi ønsker at man vurderer
muligheten for støtte til forprosjekt ved driftsutbygging eller annen landbruksrelatert
utbygging. Meløy Frp ber også om at det utredes muligheten for å gi kommunal
investeringsstøtte ved bruksutbygging. På lik linje med det fiskerinæringen får ved
kjøp av fartøy.»
Omstillingsstyret er av den formeningen om at det i denne omgangen ikke er aktuelt og
sidestille de to næringene når det gjelder prioriteringen i omstillingsarbeidet.
Landbruksnæringen har egne ordninger framforhandlet gjennom landbruksavtalen og
kan unntaksvis påregne støtte gjennom andre offentlige midler eller gjennom
Innovasjon Norge.
De tiltak som eventuelt kan påregne støtte gjennom omstillingsmidler eller Innovasjon
Norge er prosjekt eller tiltak som bidrar til tilleggsnæring i landbruket knyttet opp på
den primære driften av bruket, så som turistprosjekt, kortreistmatprosjekt, nye
«grønne» produkter el. lignende.
Enst. vedtatt

Per Swensen

Liv Torill Pettersen

Tor-Arne Gransjøen

-----------------------------

--------------------------------

---------------------------------

Kristine Haukalid

Rolf B. Nilsen

------------------------------

-------------------------------

