Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i
Meløy kommune 03/2013
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

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

Dessuten til stede:
Jørgen Kampli, Meløy kommune
Connie S. Olsen
Trond E. Dekka Andersen
Ann-Karin Doyle Lillehaug

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

Meldt fravær:
Øyvind Visnes, NFK

mail: oyvind.visnes@nfk.no

Dessuten møtte

:

Prosjektleder Stine Estensen

Tid

:

20.februar 2013 kl 10.00-15.00

Sted

:

Glomfjord Industripark, Schalthuset

Protokoll fra forrige møte

:

Det forelå 1 protokoll til behandling
Protokoll 02/2013-29.januar 2013
Vedtak:
Protokollen godkjennes og signeres
Enst.vedtatt

Referat saker

:

1. Driften av omstillingsarbeidet
2. Administrativ sak 02/2013 ADM
3. Sak fra planutvalget møte 30.01.2013, sak nr.2/13
Det ble ikke gjort noe vedtak i saken.
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Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i
Meløy kommune 03/2013
Beslutnings saker
Sak

007/2013B

Etableringen av et egenkapitalfond i Meløy
VEDTAK
1.

Det vises til PLP-utredningen angående etableringen av et
egenkapitalfond for Meløy som skal ha som formål å delta på eiersiden i
de aktuelle prosjekt som man gjennom omstillingsarbeidet velger å gi sitt
bidrag til for å få realisert under forutsetningen av at dette gir lønnsomme
bedrifter og arbeidsplasser.
Å få etablert et slikt fond har det også været fokusert på i de innledende
forhandlingene med KRD da Meløy kommune sendte sin søknad om å få
tildelt omstillingsmidler i forbindelse med REC Wafer Norway AS
nedleggelse og senere begjæring om oppbud i 2012.
I Meløy kommunes og omstillingsstyrets handlingsplan er dette også et av
de viktige tiltak som man har som mål å få etablert så snart som mulig i
2013.

2.

Omstillingsstyret slutter seg til forprosjektet og med bakgrunn i dette
bevilger kr 225 000 til Meløy Næringsutvikling KFs administrasjon for å
få utredet og utarbeidet dette forprosjekt som skal danne grunnlag for
beslutningen om å gjennomføre et hovedprosjekt for å få etablert et
egenkapitalfond for Meløy.

Enst.vedtatt

Sak

008/2013B

Endring av navn og profil på MNU KF
VEDTAK
1.

2.

Omstillingsstyret ønsker en navneendring fra Meløy Næringsutvikling KF
til Meløy Utvikling KF. Saken medfører en vedtektsendring og bes lagt
fram for kommunestyret for beslutning.
Omstillingsstyret gir administrasjon fullmakt til å utarbeide ny logo med
bakgrunn av innspill i styremøtet.

Enst.vedtatt

Sak

009/2013B

Samarbeid for velferd – et dialogseminar
VEDTAK
1.

Saken utsettes til mai møtet.

Enst.vedtatt
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Sak

010/2013B

Søknad om tilskudd

Meløygruppen AS

VEDTAK
1.

Omstillingsstyret er positive til prosjektet. Saken utsettes til supplerende
opplysninger er avklart.

Enst.vedtatt

Sak

011/2013B

Søknad om tilskudd til MITS forstudie
VEDTAK
1.

Omstillingsstyret er positive til prosjektet. Prosjekteier er Meløy
Næringsutvikling KF. Daglig leder i KF kan innenfor sin delegasjon
bevilge til prosjektet.

Enst.vedtatt

Sak

012/2013B

Årsrapport 2012 for omstillingen i Meløy
1.

Rapporten med innspill i styremøtet tas til etterretning.

Enst.tatt til etterretning

Sak

013/2013B

Magnesiumprosjektet – forstudie
VEDTAK

1. Omstillingsstyret bevilger ScanMag AS, 8160 Glomfjord et tilskudd på

inntil kr 510.375, tilsvarende 50 % av kostnadene til gjennomføring av et
forstudie.

2.

Omstillingsstyret ber Scan Mag AS avklare med Innovasjon Norge om de
kan bidra med finansiering i dette prosjektet. Et tilskudd fra Innovasjon
Norge vil medføre tilsvarende reduksjon i denne bevilgningen.

Enst.vedtatt
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Per Swensen

Liv Torill Pettersen

Tor-Arne Gransjøen

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

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

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

Kristine Haukalid

Rolf B. Nilsen

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

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

B= beslutningssak
O= orienteringssak
D- diskusjonssak
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