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Dessuten møtte
Tid
Sted
Protokoll fra forrige møte

mail: trand@innovasjonnorge.no
:
:
:
:

Prosjektleder Lothar Maruhn
29. august 2012 kl 10.00 – 15.30
Schalthuset, Glomfjord Industripark
Det forelå 2 protokoll til behandling
Protokoll 01/2012 – 27.juni 2012 og protokoll 02/2012 –
5.juli 2012
Vedtak:
Protokollene godkjennes og signeres

Enst. vedtatt
Sak

001/2012O

Orientering om endring – To Circle
Vedtak:
Omstillingsstyret i Meløy kommune har gjort følgende vedtak i forhold til ToCircle
Industries AS, og selskapets datterselskap, sin etablering i Glomfjord:
1.
Omstillingsstyret ser at etablering av ToCircle Industries AS, og selskapets
datterselskap, er i tråd med omstillingens handlingsplan.
2.
Under forutsetning av at ToCircle Industries AS, og selskapets datterselskap,
etablerer sin virksomhet i Meløy i minimum 10 år gitt konkurransemessige
betingelser nå og ved en senere emisjon, innvilger omstillingsstyret ToCircle
Power Systems AS («Selskapet») følgende:
a.
Fra omstillingsstyret gis lån 4,3 MNOK som kan åpnes i 2013
under følgende betingelser:
i. Det etableres minst 8 nye arbeidsplasser før lånet åpnes.
ii. Rentesats utregnes for risikolån uten subsidieeffekt i
henhold til «Article 61 EEA» og i henhold til «PART VII,
RULES REGARDING APPLICABLE RATES».
iii. Løpetid over 3,5 år med mulighet for avdragsfritak de første
6 månedene.
iv. Dette lånet gis 1. prioritets pant i Selskapets driftstilbehør
og morselskapet Tocircle Industries AS’ driftstilbehør.
v. Når det gjelder andre betingelser vises det til tidligere
tilsagn.
vi. Meløy kommune vil være långiver for lånet som vil bli
administrert av DnB Låneforvaltning. Omkostninger i
forbindelse med lånet og åpning av dette belastes låntaker.

Enst. vedtatt
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004/2012D

mail: trand@innovasjonnorge.no

Omstillingsarbeidets oppgaver og utfordringer
Vedtak:
1.
Det pågående omstillingsarbeidet i regi av Meløy Næringsutvikling AS
fortsetter i hht KST 67/12 inntil man har funnet et tilfredsstillende ny
organisering av den praktiske delen av omstillingsarbeidet som Meløy
Næringsutvikling AS er blitt pålagt i hht kommunestyrets vedtak.
2.
Meløy kommune inviterer Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge
Nordland og eventuelt Fylkesmannen i Nordland med på et samarbeid for å
utforme en tilfredsstillende løsning til organisering, rolleavklaring, oppgaver
og ansvar for omstillingsarbeidet i løpet av høsten 2012.

Enst. vedtatt
Sak

005/2012D

Diskusjon om framdrift, videre planlegging, saksforberedelse,
retningslinjer og arbeidsmåter, Meløy kommune, Omstillingsstyret,
prosjekt gjennomfører og prosjekt ansvarlig
Styret skal så snart som mulig gjennomføre et seminar om omstillingsarbeid og
erfaring med omstillingsarbeid, i regi av Innovasjon Norge Nordland og i den
forbindelse også gjennomføre et arbeidsmøte der denne sakens innhold diskuteres.

Sak

006/2012D

REC – konkursbegjæring, konsekvenser for overtakelse av bygg og anlegg
Prosjektleder orienterte om den bygningsmessige situasjonen når det gjelder å få
tilgang på byggene som REC eide tidligere. Per i dag er det nedsatt et bostyre som
håndterer avhendelsen av bygningsmassen og en regner med at bostyret vil prøve å
avhende byggene til høyest mulig pris. I forbindelse med etableringen av ny virksomhet
i Glomfjord Industripark er det viktig å få tilgang på denne bygningsmassen og man vil
bestrebe seg på å få til dette.

Enst. tatt til orientering
Sak

007/2012B

Forskuttering av omstillingsmidlene
Meløy kommune og prosjektleder gjennomgår kostnadene til det omstillingsarbeidet
som per i dag er gjennomført for å bli ajour med den økonomiske status i omstillingen.
Man må finne en løsning på den økonomiske situasjonen og likeledes anmode om
en forskuddsutbetaling av omstillingsmidlene slik at man ikke får likviditetsmessige
problemer i det videre omstillingsarbeidet.

Enst. vedtatt
Sak

008/2012B

358/2012 Forprosjekt utvikling og ekspansjon i bransjene privat
tjenesteyting og service i Meløy(saksframlegget vedlagt)
Liv Torill Pettersen sa seg inhabil i behandlingen av denne saken, styret tok dette til
etterretning.
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Vedtak:
1.
Omstillingsstyret i Meløy godkjenner bruk av 160 arbeidstimer til forprosjekt
utvikling og ekspansjon og næringslivskonferansen i bransjene privat
tjenesteyting og service i Meløy.
2.
Meløy Næringsutvikling AS gis et tilskudd på inntil kr 300.000 til disposisjon
for forprosjektet og for å gjennomføre en næringslivskonferanse 2012 og for å
sikre eksterne bidragsytere til konferansen.
3.
En anser at dette tilskuddet er gitt til et personrettet tiltak og generell
tilrettelegging og kommer således ikke under statsstøtte reglementet.

Enst. vedtatt
Sak

009/2012B

237/2010 Stipend til etablerer i Meløy(saksframlegget vedlagt)
Vedtak:
1.
Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsutvikling AS kr 150.000 til tildeling
av etablererstipend for 2012, kr 25.000 per stipend.
2.
Omstillingsstyret innvilger også Meløy Næringsutvikling AS kr 300.000 til
tildeling av etablererstipend for 2013, kr 25.000 per stipend.
3.
Tildelingen regnes ikke for å komme inn under statsstøtte reglementet da
dette prosjektet er et personrettet tiltak og ikke har konkurranse vridende
effekt eller kan påvirke konkurranse situasjonen mellom bedrifter, tilgodeser
enkelt foretak eller varer eller påvirker samhandelen mellom EØS-statene.

Enst. vedtatt
Sak

010/2012B

342/2012 Mulighetsstudie grusuttak i Fonndalen, Meløy
Vedtak:
Omstillingsstyret i Meløy innvilger inntil kr 100.000,- maksimalt 50 % av de totale
kostnadene til Fonndalen AS. Midlene skal brukes til undersøkelser knyttet til
avklaring om utnyttelse av grusforekomstene i Fonndalen.
1.
Evaluere best mulig utnyttelse av grusressursene i Fonndalen på basis av
kartlegging fra NGU
2.
Utarbeide driftsplan og konsesjonssøknad
3.
Kartlegge anvendelsesområder og mulige marked for grusmassene
4.
Analysere ulike økonomiske konsekvenser av ulike driftsopplegg
5.
Vurdere driftsstruktur og organisasjon.
6.
Endelig rapport og driftsplan bes gjort tilgjengelig for Meløy
Næringsutvikling AS når disse er ferdig.
7.
Når det gjelder andre betingelser for tilskuddet vises det til tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt
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011/2012B

mail: trand@innovasjonnorge.no

348/2012 Tilskudd til samarbeid med Meløy Næringsforum
Liv Torill Pettersen og Tor-Arne Gransjøen sa seg inhabil i behandlingen av denne
saken, styret tok dette til etterretning.
Vedtak:
1.
Omstillingsstyret i Meløy vedtar å tildele Meløy Næringsforum et tilskudd for
12 måneder på kr 200.000 under forutsetningen av at de bidrar aktivt i
arbeidet å aktivisere næringslivet og befolkningen både når det gjelder
bolysttiltak, kompetansehevingen i Meløy og etableringen av nye bedrifter,
aktiviteter og arrangement avtalt med MNU.
2.
50 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis i hht søknad og resten etter
dokumentert revidert regnskap dog senest 3 måneder etter at
samarbeidsperioden på 12 måneder er over.
3.
Prosjekteier er Meløy Næringsforum og prosjektledelse for prosjektet er Stine
Estensen og Espen Maruhn.
4.
Tildelingen regnes ikke for å komme inn under statsstøtte reglementet da
dette prosjektet er et bransje overgripende tiltak og ikke rettet mot enkelt
bedrifter eller prosjekt og har således ikke konkurranse vridende effekt eller
kan påvirke konkurranse situasjonen mellom bedrifter, tilgodeser enkelt
foretak eller varer, eller påvirker samhandelen mellom EØS-statene.
5.
Når det gjelder andre betingelser vises det til tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt
Sak

012/2012B

Delegasjon av 1,5 mill NOK årlig av omstillingsmidler i
omstillingsperioden 2012 – 2018
Vedtak:
Omstillingsstyret i Meløy vedtar å tildele vedlagte delegasjonsreglement og at det
ansettes en årlig sum på 1,5 mill. NOK i hht saksutredningen i omstillingsperioden.
Delegasjonen om bevilgningsmyndigheten er som følger:
1.
2.

Styreleder for omstillingsstyret får en bevilgningsmyndighet på inntil
kr 150.000 per prosjekt eller søknad inntil ny organisering av
omstillingsarbeidet er på plass høsten 2012.

Enst. vedtatt
Sak

013/2012B

Årsplan for omstillingsstyret 2012 – 2013
Vedlagt ligger forslag til årsplan for styret som ønskes behandlet på fk styremøte.
Styremøtet 10.oktober endres og flyttes til 3.oktober 2012.

Enst. vedtatt
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014/2012B

mail: trand@innovasjonnorge.no

360/2012 Ingeniørutdanningen Y-veien i Meløy(saksframlegget vedlagt)
Vedtak:
1.
Omstillingsstyret ser at etablering av Ingeniørutdanning Y-veien er i tråd med
omstillingens handlingsplan
2.
Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsutvikling AS et tilskudd på
kr 996 550 til etablering og gjennomføring av Ingeniørutdanning Y-veien i
Meløy.
3.
Tildelingen regnes ikke for å komme inn under statsstøtte reglementet da
dette prosjektet er et personrettet tiltak og ikke har konkurranse vridende
effekt eller kan påvirke konkurranse situasjonen mellom bedrifter, tilgodeser
enkelt foretak eller varer eller påvirker samhandelen mellom EØS-statene.
4.
Når det gjelder andre betingelser vises det til tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt
Sak

015/2012B

367/2012 CO2 prosjektet – CO2 lagring i mineraler
Vedtak:
1.
Omstillingsstyret ser at hensikten med forstudien er i tråd med omstillingens
handlingsplan angående mineralsatsing.
2.
Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsutvikling AS et tilskudd på 50 %,
kr 63 750 av et totalbudsjett på kr 127 500 for finansiering av forprosjektet
(fase 1)
3.
Forprosjektets totalkost, 127 500 NOK, er tatt med i budsjettet til vedlagt PLPdokumentet.
4.
Tildelingen regnes ikke for å komme inn under statsstøtte reglementet da
dette prosjektet er et mulighetsstudie og ikke har konkurranse vridende effekt
eller kan påvirke konkurranse situasjonen mellom bedrifter, tilgodeser enkelt
foretak eller varer eller påvirker samhandelen mellom EØS-statene.
5.
Når det gjelder andre betingelser vises det til tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt
Sak

016/2012B

354/2012 Etablering av pilotdrift i den nedlagte grafittgruven i Rendalsvik
Meløy
Vedtak:
1.
Omstillingsstyret ser at etablering av Meløy Graphite AS(SUS), og dette
selskapets etablering av gruvedrift i Rendalsvik, er i tråd med omstillingens
handlingsplan.
2.
Omstillingsstyret innvilger Meløy Graphite AS(SUS) et tilskudd på
kr 700 000 til å gjennomføre fase 1: Etablering av pilotdrift i den nedlagte
gruven i Rendalsvik, under forutsetning av at Nordic Graphite Ltd. skyter inn
kr 1 000 000 i prosjektet samt eget arbeid med kr 300 000. Totalkostnad på
prosjektet er beregnet til kr 2 500 000.
3.
Ellers forutsettes det at den totale finansieringen er på plass før prosjektet
igangsettes.
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Tilskuddet gis som en bagatellmessige støttet og en gjør oppmerksom på at
bedriften forpliktet seg til å oppgi eventuelle andre tilskudd som er mottatt og
som kan klassifiseres som bagatellmessig støtte da den samlede støtten over
en periode på tre – 3 – regnskaps år ikke kan overstige 200.000 EUR.
Når det gjelder andre betingelser vises det til tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt
Sak

017/2012

280/2012 Forprosjekt Mono – Norwegian Crystals AS
Vedtak:
1.
Omstillingsstyret ser at re-etablering av drift i mono-fabrikken er i tråd med
omstillingens handlingsplan
2.
Forprosjektet for Mono ved Norwegian Crystals AS tildeles et tilskudd på
kr 700 000 til dekning av fakturerte utgifter i form av reiser, innleie av
konsulenter og materiell.
3.
Det gis styreleder i omstillingsstyret fullmakt til å øke tilskuddet med inntil
kr 200 000 dersom forprosjektet drar ut i tid, dette forutsatt at aktivitetene
støtte opp under målsettingene for forprosjektet.
4.
Tilskuddet gis som bagatellmessige støtte og en gjør oppmerksom på at
bedriften forpliktet seg til å oppgi eventuelle andre tilskudd som er mottatt og
som kan klassifiseres som bagatellmessig støtte da den samlede støtten over
en periode på tre – 3 – regnskaps år ikke kan overstige 200.000 EUR.
5.
Når det gjelder andre betingelser vises det til tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt
Sak

018/2012

Finansiering av omstillingsrådgiver LO – Meløy kommune
Rolf B. Nilsen sa seg inhabil i behandlingen av denne saken, styret tok dette til
etterretning.
1.
Omstillingsstyret er positiv til sakens innhold og vil bidra til at Meløy
Næringsutvikling AS vurderer et eventuelt engasjement med arbeidsgiver
ansvar i selskapet.
2.
Dette under forutsetningen av at dette ikke medfører kostnader for Meløy
Næringsutvikling AS så som lønn inkl. sosiale utgifter, reise- og diettutgifter
og samt driftsutgifter. Selskapet kan ikke påføres økte kostnader i forbindelse
med dette engasjementet.
3.
Før en eventuell ansettelse skjer i Meløy Næringsutvikling AS eller annet
dertil egnet selskap bes det om en redegjørelse om hvilken oppgave
vedkommende skal arbeide med, dekke, og hva det er som forventes at
vedkommende skal engasjeres i og kan engasjeres i foruten sitt verv i LO
sammenhengen.
4.
Det gjøres også oppmerksom på at omstillingsrådgiveren må fratre sitt verv i
omstillingsstyret om en ansettelse blir aktuell da en ansettelse medfører
inhabilitet i omstillingsstyrets sammenheng.
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Ellers vises det til tidligere behandlet sak i omstillingsstyre sak 003/2012.

Enst. vedtatt
Andre saker
Det forelå ingen andre saker til behandling.

Per Swensen

Liv Torill Pettersen

Tor-Arne Gransjøen

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

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

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

Kristine Haukalid

Rolf B. Nilsen

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

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

B= beslutningssak
O= orienteringssak
D- diskusjonssak

