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Revurdering av innmelding i ROBEK - 1837 Meløy kommune 

Det vises til vårt brev av 26.01.2023 om innmelding av Meløy kommune i register for 

betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). 

 

Etter at vi sendte vårt brev, har vi den 10.02.23 gjennomført et møte med Meløy kommune 

v/ kommunedirektør, ordfører og formannskap. 

 

Etter møtet, vurderer vi at kommunen er godt i gang med en omfattende 

omstillingsprosess, hvor det gis uttrykk for tverrpolitisk vilje til å ta grep som vil bidra til en 

langsiktig bærekraftig økonomisk situasjon. I kommunens budsjett og økonomiplan er 

omstillingskravet på 68,3 millioner fordelt på de ulike budsjettområdene. Fra 

Statsforvalterens side vurderes det som hensiktsmessig å gi kommunen mer tid til å 

utarbeide konkrete tiltak for å skape bedre tjenester og en bærekraftig økonomi.  

 

I tillegg er det sannsynlig at kommunens variable inntekter kan bli større enn først antatt. 

Spesielt dreier det seg om kraftinntekter og havbruksfond.  

 

På bakgrunn av ovennevnte, og etter å ha søkt råd hos Kommunal- og 

distriktsdepartementet, er vi kommet til at vi revurderer vår anmodning til departementet 

om innmelding av Meløy kommune i ROBEK. 

 

Det presiseres likevel fra Statsforvalterens side at Meløy kommune fortsatt befinner seg i 

en utfordrende økonomisk situasjon, som vil kreve tøffe prioriteringer. Vi vil derfor arbeide 

tett sammen med Meløy kommune og bistå med konkrete råd og veiledning med mål om å 

styrke deres økonomiske situasjon, og fortsette å støtte opp om omstillingsprosessen. 

 

Vi ber derfor om at departementet ser bort fra vår tidligere anbefaling om 

innmelding av Meløy kommune i ROBEK. 
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Med hilsen 

 

Tom Cato Karlsen (e.f.) 

statsforvalter 

   

 

Merete Troli 

kst. kommunal- og 

beredskapsdirektør 
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