Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i
Meløy kommune 04/2012
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

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

Faste observatører:
Jørgen Kampli, Meløy kommune
Connie S. Olsen, Meløy kommune

mail: jorgen.kampli@meloy.kommune.no
mail: connie.olsen@meloy.kommune.no

Meldt fravær:
Trond E. Dekka Andersen
Øyvind Visnes, NFK

mail: trand@innovasjonnorge.no
mail: oyvind.visnes@nfk.no

Ikke meldt fravær:
Ann-Karin Doyle Lillehaug, NAV Meløy

mail: ann-karin.doyle.lillehaug@nav.no

Dessuten møtte
Tid
Sted
Protokoll fra forrige møte

:
:
:
:

Prosjektleder Lothar Maruhn
03. oktober 2012 kl 10.00 – 14.00
Rådhuset, Meløy kommune, Ørnes
Det forelå 1 protokoll til behandling
Protokoll 03/2012 – 29.august 2012
Vedtak:
Protokollene godkjennes og signeres

Enst. vedtatt
Orienterings saker

Omstillingsarbeidet
1. Økonomisk rapportering
a. Økonomiske diskusjoner med Meløy kommune
Styret hadde fått seg forelagt et notat fra Meløy Næringsutvikling med regnskap til
orientering i saken.
Enst. tatt til etterretning
2. Prosjektrapportering
a. 296/2012 Etablererkurs, sluttrapport
b. 342/2012 Mulighetsstudie grusuttak i Fonndalen, Meløy
c. 360/2012 Ingeniørutdanningen Y-veien i Meløy
d. 354/2012 Rendalsvik Graphite AS
Etablering av pilotdrift i den nedlagte grafittgruven i Rendalsvik i
Meløy
e. 280/2012 Forprosjekt Mono – Arctic Crystals(SUS)
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:
a) Videreføre driften av Meløy Næringsutvikling AS og sette
omstillingsarbeidet ut på anbud.
b) Etablere et kommunalt foretak og legge omstillingsarbeidet inn i
dette.
Vedtak:
1. Omstillingsstyret er av den formeningen om at omstillingsarbeidet bør legges til
det planlagte kommunale foretaket som skal etableres.
2. Samtidig er omstillingsstyret klar over at dette medfører en begrenset aktivitet og
drift i Meløy Næringsutvikling AS og gjør oppmerksom på at en forutsetter at det
vurderes en framtidig drift av selskapet den dagen omstillingsarbeidet avsluttes i
det kommunale foretaket.
Enst. vedtatt

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i
Meløy kommune 04/2012
Beslutnings saker
Sak
019/2012

Kommunikasjonsstrategi, Omstillingen i Meløy
Vedtak:
Styret behandlet saken på sitt styremøte og kom med følgende innspill i saken.
1) Connie S. Olsen og Liv T. Pettersen lager et nytt forslag til styret med budsjett.
2) Saken behandles på nytt i neste styremøte.
Enst. vedtak

Sak

020/2012

Styrekurs Omstillingsstyret i Meløy
Styret behandlet saken på sitt styremøte kom med følgende innspill i saken:
1) Man ønsker å gjennomføre dette seminaret 11. og 12.desember 2012.
2) Styret bevilger kr 50 000 til gjennomføring av kurset. Bevilgningen skal dekke
foredragsholdere og reise- og oppholdskostnader.
Enst. vedtatt

Sak

021/2012

Møtesteder for næringslivet(MNF)
Vedtak:
1.
Det vises til søknad fra Meløy Næringsforum datert 25.september d.å.
vedrørende tilskudd til etablering og utvikling av møteplasser for næringslivet
i Meløy inkludert industri, fiskeri- og landbruksnæringen.
2.
Med bakgrunn i saken og sakens innhold foreslås det at søknaden avslås og at
det ikke innvilges et tilskudd til Meløy Næringsforum i hht til søknaden.
3.
Bakgrunnen for avslaget at man allerede i omstillingsstyrets strategi,
handlingsplan og kommunikasjonsstrategi har igangsatt tiltak og har planer
om tiltak som vil ivareta både behovet for å registrere ønske om møteplasser
og nettverksutvikling i næringslivet i Meløy inkludert industri, fiskeri- og
landbruksnæringen.
4.
Dessuten har man i siste styremøte i omstillingsstyret innvilget en søknad til
Meløy Næringsforum på kr 200 000 som blant annet ble innvilget med
bakgrunn, sitat:
«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.»
Enst. vedtatt
Andre saker
En sak forelå til behandling
1) Gruppeunntak for bruk av omstillingsmidler
Styret fikk seg forelagt forslag til søknad om gruppeunntaket når det gjelder bruk av
omstillingsmidler. Styret fattet følgende:
Vedtak:
1) På grunn av noen uklarheter rundt hva det bør søkes unntak for bes prosjektleder
avklare dette før søknaden sendes.
2) Når avklaringene forelå ga styret styreleder og prosjektleder fullmakt til å send
søknaden til KRD for videre behandling.
Enst. vedtatt
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