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Sak 28/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 281013

Behandling:
Presisering i sak 25/13 fiskebåtfinansiering. Pkt. nr. 9 . Tilskuddet innvilges under
forutsetning av videreføring av Meløy kommunes låneordning for fiskere. Lånet forutsettes
dekt inn av denne bevilgningen for 2014.

Vedtak:
Omstillingsstyret endrer vedtak i sak 25/13 pkt.9 og godkjenner protokoll av 28.oktober
2013.
Sak 25/13, pkt.9 endres til:

Tilskuddet innvilges under forutsetning av videreføring av Meløy kommunes låneordning for
fiskere. Lånet forutsettes dekt inn av denne bevilgningen for 2014.

Sak 29/13
ORIENTERINGSSAKER 041213

Behandling:
I forhold til foreliggende saker ble flere temaer tatt opp til diskusjon, og disse vil bli tatt med
videre i handlingsplanarbeidet.
Vedtak:
Omstillingsstyret tar orienteringer og adm. vedtak til etterretning.

Sak 30/13
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NR. 3 - 2014

3 av 5

Behandling:
Omstillingsstyret presiserer at tiltak i kommunikasjonsplan må nå ut både regionalt og lokalt.
De ber administrasjon innarbeide dette i tiltaksplan. Innstillingens pkt. 3. ble endret, og
følgende ble enstemmig vedtatt:

Vedtak:
INNSTILLING
1.
2.

3.

Omstillingsstyret ser at foreliggende tiltaksplan for kommunikasjon er viktig for å
sikre omstillingsprogrammets måloppnåelse.
Styret vedtar kommunikasjonsstrategi nr. 3 for omstilling i Meløy for perioden
2014.
Styret innvilger Meløy Utvikling KF inntil kr 230.000 til realisering av tiltakene i
planen.

Sak 31/13
SATSING PÅ A3, ETABLERING AV MINDRE VIRKSOMHETER 2014

Behandling:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Omstillingsstyret ser at satsningen er tråd med innsatsområdet A3-etablering av
mindre virksomheter, og vil stimulere til nyetableringer i Meløy ved å innvilge inntil kr
500.000 i 2014. Bevilgningen gjøres etter følgende kriterier;
I. Omstillingsstyret setter av inntil kr 250.000 til etablererstipend ordning i 2014.
II. Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF inntil kr 105.000 til kompetansetiltak.
III. Begge ordningene innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.
IV. Meløy Utvikling KF gis også mulighet til å kjøpe tjenester for inntil kr 145.000 etter
reglene for offentlig innkjøp.
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Sak 32/13
HANDLINGSPLAN 2014

Behandling:
Styret ønsket mer tid til saken, og har besluttet et eget arbeidsmøte 7.januar til
handlingsplan 2014. Det er ikke fattet noe vedtak i denne saken.

Vedtak:

Sak 33/13
TILSKUDD OG LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT
ROLF CHR. PETTERSEN, 8158 BOLGA

Behandling:
Tilskuddet er enstemmig vedtatt under forutsetning av at Meløy kommune viderefører
denne ordningen. Pkt. 8 i saken er endret.

Vedtak:
1. Rolf.Christian Pettersen, 8159 Bolga (født 1981)innvilges lån kr 100.000 til kjøp av
fiskebåt Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene er bevilget etter
reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et tilskudd på kr. 30.000.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2-to-år, og nedbetales deretter over 3-tre år, med
halvårlige terminer.
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig
finansieringsordning.
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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. Saken er innvilget under forutsetning om at Meløy kommune viderefører låneordning
for fiskere i 2014.
9. Prosjektansvarlig får fullmakt til foreta de nødvendige organisatoriske og
administrative oppgavene som må gjennomføres for å effektuere lånet.

