Strategisknæringsplanfor 2019 - 2022
-

med perspektivermot 2030

Forord
Meløy har over de siste6 år arbeidet målrettet med næringsutviklingfor å kompenserefor tap av
arbeidsplasserknyttet til nedleggelseav RECi Glomfjord. I denneperiodenhar Meløy UtviklingKF
arbeidet ut fra en omstillingsplanmed definerte satsingerog med ekstraordinæreomstillingsmidler.
Når omstillingsstatusavsluttesved årsskiftet2018/19 er det viktig å følge opp arbeidet for å sikre
resultaterav pågåendeprosjekterog investeringersom er gjort. Vi ønskerå fortsette et langsiktig
arbeid med utvikling av lokalt næringslivfor å bidra til et vekstkraftigog attraktivt Meløy-samfunn.
Ambisjonerog strategier
Dennestrategiske næringsplanendefinerer ambisjonerog strategierfor hvordanvi ønskerå satseog
leggetil rette for at lokalt næringsliv skalfå godeforutsetningerfor videre vekstog utvikling.
Gjennomarbeidet med planener det fremkommet bådeoptimismeog muligheterfor utvikling av
eksisterendeog nytt næringslivinnen områderhvor Meløy har naturlige fortrinn . Ambisjonener at
Meløy skalta tydelig posisjoninnen bærekraftignæringsutvikling,spesielti bransjersom industri,
sjømat- og opplevelsesnæringen.
I alt har mer enn 50 ressurspersonerfr a lokalt næringslivog kompetansemiljødeltatt via åpne
dialogmøterog prosjektgrupper. Arbeidet er ledet av en styringsgruppebeståendeav teknisksjef
Merethe Skille, rådmannHegeSørlie,ordfører SigurdStormo,opposisjonslederPer Frøskeland,
dagligleder Liv Toril Petterseni Meløy Næringsforum, kommersiellleder AndersStrømi Norwegian
CrystalsAS.Enbredt sammensattreferansegruppe har gitt viktige innspill gjennomflere møter, hvor
dissehar deltatt: EgilSørheimfra SørheimHoldingAS,StineEstensenfra Meløy UtviklingKF,Anders
Strømfra NorwegianCrystalsas,MonicaM. Sandaafra Sandaa GartneriAS,Anita Taraldsenfra
SolhaugByggevare AS,GretheStenersenfra Meløy kommune,EvaAndersenfra Støtt BryggeAS,
Odd-Arne Stormofra StormoGård,KarinRødmoSandvikfra GodeØyeblikkASog fisker Morten
Røshagen.I tillegg har medarbeiderei Meløy Utviklingog ved tekniskavdelingi Meløy kommune
bidratt i arbeidet. EssensiASved Berit Laastadhar vært prosess- og prosjektleder.
Vi retter en stor takk til representanterfra næringslivog samarbeidspartnerefor deresengasjement
og godebidrag til planen.
Rullering
Strategisknæringsplanfor 2019-22 blir rammeverkfor vårt arbeid med tilretteleggendeog proaktivt
næringsarbeidi perioden. Det er naturlig å rullere strategienunderveis,og vi er avhengigav et aktivt
samarbeidmed lokalt næringslivfor å lykkesmed gjennomføringi praksis.

Ørnes, 22. november2018

MeretheSkille

Sigurd Stormo

Teknisksjef

Ordfører
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1.

Sammendrag

Denneplanenbeskrivernæringsstrategierfor Meløy i perioden2019-22, og angir retning og rammer
for hvordanMeløy kommunevil arbeidelangsiktigmed å leggetil rette og stimulereutvikling av
lokalt næringsliv. Slikarbeid krever godt samarbeidog utviklingsorientertebedrifter.
Basertpå de muligheter og utfordringer som Meløy-samfunnetstår ovenfor pr. i dag,er dette
hovedpunkteri våre ambisjonerog strategierfor næringsutviklingde kommendeår.

Dette ønskervi å oppnå - M ålbilde.
Visjon:
Meløy skalarbeidefor å bli ledendeinnen bærekraftigutvikling i Norge.
Verdier: Nytenkende– Samskape– Handlekraft.
Hovedmål: Vi skalbidra ti l veksti lokalt næringslivved å stimulereog tilretteleggefor nyskaping
og bærekraftigutvikling.
Sliknæringsutviklingskal bidra til å styrke og øke antall sysselsatteog besøkstall,
samt stabiliserefolketallet i Meløy innen 2022- for deretter å voksemot 2030.
For å greie dette må Meløy voksemed 100 sysselsattei perioden.
Delmål: 1) Fremmevekstvia godt tilrettelagt infrastruktur.
2) Fremmeveksti eksisterendeog nytt næringsliv,via økt kompetanseog
god samhandling.
3) Bli synligi landsdelenog nasjonaltsom en bærekraftigog attraktiv kommune.

Slik vil vi satse- Fokusområdermed strategier.
Infrastruktur
o Fremtidsrettetarealplanlegging
o Styrkekommunikasjonog samferdsel
o StyrkeMeløy som region i Nordlandog Ørnessom region- og servicesenter
Kompetanse
, nyskapingog samhandling
o Utvikle attraktive kompetansetilbudi tråd med næringslivetsbehov
o Stimuleretil nyskaping,digitaliseringog samarbeid i eksisterendeog nye bedrifter
o VidereutvikleMeløy som næringsvennligkommune
Posisjoneringog synliggjøring
o MarkedsføreMeløy for lokaliseringav virksomheterutenfra (akkvisisjon)
o Utvikle og markedsføreMeløy som bo- og besøkskommune,
fremme Vi-følelsen
o Påvirkeaktivt slik at Meløy tar en tydelig posisjoni Saltenog i landsdelen

Bakgrunnfor, og innhold i strategieneer nærmerebeskreveti denneplanen.
En egenhandlingsplanutvikles/ rulleresårlig med konkretetiltak og prosjektersom viser hvordan
strategienskalgjennomføresi praksis.
Strategieneer næringsnøytrale.Samtidigpeker vi på vekstområderhvor Meløy antaså ha naturgitte
fortrinn, spesieltgjelder dette sjømat,opplevelsesnæringer
og industri med leverandørbedrifter.
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2.

Ståsted for Meløy

2.1

Innledning

I forbindelsemed utvikling av strategisknæringsplan, har vi sett på utvikling i demografi,næringsliv
og samfunnfor øvrig. Vi trekker her frem noen hovedtall for Meløy:
•

Meløy hadde6.327 innbyggerepr 2. kvartal 2018.
De senereår har Meløy hatt en nedgangi folketallet, og prognoserer ifølge hovedalternativettil
StatistiskSentralbyrå5.841innbyggerei 2030og 5.368i 2040.

•

Totalt er det 2.856sysselsatteut fra arbeidsstedpr 4. kvartal 2016.

•

I NHOsKommune-NM for 2016 er Meløy nr. 13 i Nordlandog nr. 285 i landet som helhet.
Analysensammenlignerkommunerog regioneri landet ut fra økonomiskprestasjonog
rammevilkårfor næringsutvikling.

•

Analyser av lokalt næringslivviserblant annet:
– Aksjeselskapi Meløy har i snitt 4-6 % driftsmargin.Ca 30 % har underskudd(2016).
– Mangler store lokalt eide selskap(over kr. 250 millioner i omsetning).
– Nedgangi omsetningi «basisnæringer»(markedutenfor kommunen).
– 43 nyetableringeri snitt pr år i 2012-17, med hele 52 i 2017.

De senereår har Meløy hatt nedgangi befolkningstallet,og hovedårsakener innlandsflytting.
Kommunenhar hatt innvandringog fødselsoverskuddet
i visseår, men det kompensererikke for
utflytting. Norgeog Nordlandoppleveren generellsentraliseringstrend, og i Meløy var andelennetto
utflytting høyereenn andre Saltenkommuner(utenom Bodø)i 2017.
Tilgangpå interessanteog relevantearbeidsplasserer viktig for å sikre lokal bosetting,i tillegg til et
attraktivt lokalsamfunn.Meløy har et bredt sammensattnæringsliv,hvor sysselsettingen fordeler seg
på en rekke bransjer.

Denblå kurven viser fremskrivinggitt fortidig utvikling,mensden r ød viser fremskrivinggitt en mer
optimistisktrend.
For at faktisk utviklingenskalfølgeden røde kurven – med vekst,må det arbeidesmålrettet og legges
inn en ekstraordinærinnsats.
Arbeidet med næringsplanalenevil ikke bidra til dette, men den vil være et viktig bidragfor å legge
til rette slik at vi stimulerer til veksi næringslivet– og dermed gir grunnlagfor befolkningsvekst.

1.1 Muligheter og u tfordringer
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Oppsummerter dette viktige hovedtrekkved dagenssituasjonog mulighetsområderfor samfunnsog næringslivi Meløy:

•

Befolkning
– Færreyngrebarn og fødselsunderskudd
.
=> Viktig med tilretteleggingfor ungeog barnefamilier.
– Befolkningsnedgang
– primært pga. fraflytting.
=> Hvakan vi gjøre for å hindre f raflytting og øke tilflytting?
Dette handlerbådeom arbeidsplasserog bostedskvaliteter.
– Innvandringkompenserernoe ved innflytting.
=> Hvordansikre varig bosettingog benytte disseskapasitetog kompetansei
lokalt arbeidsliv?

•

Nærings- og arbeidsliv
– Lokalebedrifter har greid å kompenserefor omsetningstapetter nedleggelsei industrien
i 2012-13, men mangehar lav lønnsomhet.
=> Hvordanøkt lønnsomhetog dermed gi større vekstkraft?
=> Hvordanstimuleretil å satsepå nye markedsmuligheterogsåutenfor
kommunen/regionen/landsdelen?
– Fåstore lokalt eide bedrifter.
=> Flerehar potensialfor vekst. Hvordanutfordre disseog bidra til vekst
gjennomnyskaping, samarbeidog lignende?
– Lavandel pendlere,bådeinn og ut .
=> Er det noe som bør gjøresmht. kommunikasjons
løsningerfor å øke
arbeidsintegrasjon
?
– Færre arbeidsplasserfor de med høyereutdanning,spesielti privat sektor
=> Behovfor økt tilretteleggingfor KIFT-arbeidsplasser
.
(KIFT:Kunnskapsintensiv
forretningsmessigtjenesteyting)
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2.2

Muligheter og utfordringer

I arbeidet med strategisknæringsplanhar vi laget en oversiktover interne styrker og svakheter,samt
eksternemuligheterog trusler som Meløy står ovenfor i dag innen næringsutvikling
. Denne
oversiktener ikke uttømmende,men sammenmed innhentet statistikk danner den et grunnlagfor å
vurdere lokale fortrinn og prioritering av strategier.

Viktige styrker og muli gheter :
• Sterkindustritradisjonog –kompetanse. Prosessindustribasertpå ren energi.
• Godopparbeidetinfrastruktur for kraftkrevendeindustri. Mulighet for posisjoneringi det grønne
skifte og digitaliseringfor økt konkurransekraft.
• Et variert næringsliv, men mangesterkeog utviklingsorientertemellomstorelokale bedrifter.
• Lokalentreprenørskapskultur
. Kommunalvilje til å satsepå næringsutvikling.
• Meløy er en «stor» småkommune, med mangelevendetettsteder.
• Naturressurseri form av vakkeruberørt natur med fjord, fjell, kystnærisbre,nasjonalparker,øyer
og skjærgård. Muligheter innen reiselivog aktive opplevelser,i et markedi vekst.
• Fiskeri- og oppdrettshistorie. Sterkregionalog nasjonalsatsingpå havbrukog sjømat.

Viktige svakheter og tr usler :
• Nedgangi innbyggertallog netto fraflytting de senereår. Demografimed økende
gjennomsnittsalderog fødselsunderskudd
.
• Sterkinternasjonalkonkurransefor etablert prosessindustri.Markedet krever løpende
effektivisering,og det er ikke forventet særligveksti sysselsetting.
• Næringslivetfor øvrig bestårav mangemindre og mellomstorebedrifter, med begrensede
ressursertil utvikling.
• Meløy mangleret sterkt kommunesenter, og har betydelighandelslekkasjeut av kommunen.
• Økt sentraliseringgenerelt, noe som ogsåpåvirkerMeløy. Kommunenhar ikke høyere
utdanningstilbud, noe som gjør at mangeungeflytter ut tidlig.
• Trusselom reduksjoni kommunikasjonstilbudi/til kommunen.Avstandergjør pendlinginn/ut
mindre aktuelt. Til delsspredt bosett ing med store avstanderinnad i Meløy.
• Fra2019er det ikke lengre ekstraordinæreomstillingsmidlertil næringsutviklingog egenkapital.
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Oppsummering
Dette er prioritert som de mest sentralemomenter ved dagensståstedfor Meløy med hensyntil
næringsutvikling:

Våre viktigste fortrinn som bør utnyttes mer:
•

Våre størsteutfordringer som vi bør
kompenserefor :

Fiskeressurser
og havrom,vekstmuligheterinnen oppdrett og nye arter.

•

Beholde/fåtilbake de ungeog tilflyttere .

•

Naturbasert reiseliv og opplevelser–
helårlig.

•

FlereKIFT-arbeidsplasser,for bådehun og
han med høyereutdanning.

•

Industrikompetanse,fornybar energi, ta
en tydelig posisjonift . det grønne skifte.

•

Bedrelokalt samarbeidinnad i
næringslivet, og med kommunen.

•

Folk og gründermiljø: Byggvidere på
omstillingserfaring,gründerkultur,
dugnadsåndog mangfoldi næringsliv.

•

Væremer synligutad, markedsfør
kommunenpositivt og «ta posisjoner».

Basertpå en helhetlig vurderingav ståstedettil Meløy, er det et optimistisksyn på fremtiden.
Påmangeområderstår kommunenovenfor mulighetsrommed potensialfor vekstinnenfor både
eksisterendeog nye næringer.
Godt samarbeidog felles innsatsmot felles mål vil styrkeMeløysevne til å skapevekst.
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3.

Samhandling om næringsutvikling

Vellykketnæringsutviklingforutsetter et godt samspillmellom flere parter.
Det offentligesrolle er å leggetil rette slik at bedrifter og aktører kan etablere og videreutviklesin
virksomhetbasertpå potensiale, ambisjonerog forutsetninger.
Mens gründere,bedrifter og utviklingsmiljøer de som må være initiativtakereog gjennomføre
utvikling av egenvirksomhet.

Dennenæringsplanener utviklet ut fra tre sentralespørsmål:
a) Hva er næringslivetsbehov?
Vi tar utgangspunkti hvilke næringersom er de viktigstedriverne for lokal vekst,og hva som er
deresbehovfor å realiseresitt utviklingspotensial.
b) Påhvilke områder kan det offentlige bidra med responspå dissebehov?
I denneplanener det besvartved å peke ut tre fokusområdersom næringslivetmener har stor
betydningfor vekstbransjer,og som samtidighar positiv effekt for næringslivetsom helhet.
c) Hvordankan Meløy kommune responderepå dissebehov, ved god tilrettelegging for vekst?
I planener slik tilretteleggingkonkretiserti form av mål, strategierog tiltak innen hver av de tre
fokusområdene. Strategiene konkretiseresnærmerei en operativ årlig handlingsplan.

Realiseringav planenkrever et godt samspillog dialogmellom kommunenog det private næringsliv.
Det krever ogsågod samhandlingmellom politisk og administrativledelsei Meløy kommune.
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4.

Vekstmuligheter i Meløy

Alle næringerog bedrifter er viktige i Meløy, og næringsplanenskalvirke på tvers av ulike bransjer.
Noen næringerpeker seglikevel ut som spesieltviktige ved at de representererområderhvor vi har
lokale fortrinn, har større vekstpotensialog/eller er drivere for veksti andre næringer.
Prioritering av næringerer vurdert ut fra:
Potensialfor vekst.
Lokalekonkurransefortrinn.
Betydningfor andre næringer og lokalsamfunnetfor øvrig med muligeringvirkninger.
I strategi arbeidet er det pekt på dissenæringenesom spesieltviktige for fremtidig næringsutviklingi
Meløy:
-

Industri, basertpå markedsmuligheterinnen fornybar energi/grøntskifte og digitalisering.
Sjømatnæringen, som omfatter fiskeri, foredling og oppdrett av ogsånye arter.
Leverandørindustri,med utvikling av eksisterendeog nye underleveransertil spesielt
sjømatnæringenog industri.
Opplevelsesbasertreiseliv, basert på helårligetilbud. Her vil ogsålandbruk og lokal mat
kunneomfattes.

I tillegg nevnes:
-

Privatehelsetjenester, hvor Meløy har et bedriftsmiljø i dag og ytterligere potensialfor vekst.
Handelog service,ut fra et behovi Meløy for utvidet tilbud for å hindre handelslekkasjeog
utvikle et attraktivt kommune- og regionsenter.

Det knytter segspesielleforventninger til utvikling i de prioriterte næringene.Samtidiger
fokusområderog strategierment å gi effekt for alle næringene,og de er derfor næringsnøytrale
.
For å sikre vekst er vi avhengigav utviklingsorientertelokalebedrifter som satser på vekstog
utvikling av egenvirksomhet.Det gjelder bådeetablerte og nye bedrifter.
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5.

Strategi for næringsutvikling i Meløy

5 .1

Ønsket fremtidsbilde og utviklingsretning

mot 2030

I arbeidet med strategisknæringsplan,er dette fremkommetsom innspill fra næringslivetpå
muligheter og ønsketutviklingsretning for Meløy i en 10-års horisont, mot 2030.

•

Meløy t ar en posisjonsom ledendeindustrikommunei det grønneskifte.
–

–

•

Meløy vokserinnen sjømat, lokal mat og servicenæringer.
–

–

•

Vi forsynerverdenmed ren mat, og helsebringendeprodukter fra hvitfisk og laks.
Det er etablert oppdrett i Æsvika-Galtneset, og vi er langt fremme i robotiseringi næringen.Vi har
store landbaserteanleggfor smoltproduksjon. Utvikling skjer i samarbeidmed forskningog med
fokus på bærekraft.Det er god lønnsomheti bransjen,og det er vokst opp en betydeliglokal
leverandørindustrimot sjømatnæringen
.
Landbruker mer spesialisert,lønnsomtog vi har økt produksjonav lokalmat.

Meløy er et spennendereisemåli nord.
–

–

•

Glomfjord Industriparker preget av fremtidsrettet industri og servicebedrifter.Det er «lys i hvert
vindu» i parken,og økt utnyttelse av elkraft som miljøvennliginnsatsfaktorfor vekst.Vi er blant
de fremste innenfor «grønnindustri», noe som gir økte priser i et internasjonaltmarkedog godt
omdømme.Industriener ledendeinnen digitaliseringi Europa.Vi har tett samarbeidmed andre
industriparker,båderegionalt og nasjonalt.
Industriener en viktig bidragsytertil fremtidsrettet yrkesutdanning, hvor Meløy har en sterk
nasjonalposisjon.Den gir stabile arbeidsplasser
, med grunnlagfor vekst og utvikling hos lokale
leverandørbedrifter. I 2030 er det etablert nye bedrifter innen industri eller tjenester til industri
og havbruk,og her er produksjonav hydrogenfor transportsektoren.

Vi er «Reasonto go» som gjør at mangekommer hit for å oppleveMeløy.
Meløy har konferansehotell, og utvidet overnattingstilbudpå Svartisen. Vi er en kjempegod
turistkommune.Vi har oppblomstringav opplevelsesaktørerbasertpå vårt mangfoldav
naturressurser.
Det er helårsdrift i næringen, som pregesav godt samarbeidmellom aktører og med kommunen.
NasjonalTuriststi er etablert til Helgelandsbukken.

Sentrum,utdanning og samfunn- i Meløy løfter vi i fellesskap.
–

–
–

Meløy har et sterkt kommunesenter,og større bredde i vare-/butikk - og tjenestetilbud.
Kjøpesenterer på plassmed mer autentisketilbud enn tradisjonelt kjøpesenter.
Meløy blir sett på som et tyngdepunkti regionen,for næringsliv,serviceog varehandel.
Bygdeneer utviklet basertpå lokalefortrinn for næringsutvikling.
Vi har mer utviklede tilbud på Meløy videregåendeskole,trainee-ordningpå plass,og
godt samarbeidmellom kommuneog næringsliv.
Vi har gode samferdsels
tilbud og oppdaterte havnefasiliteterpå sentraleplasser.
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5.2

Str ategi mot 2022 – innledning

Næringsstrategienfor Meløy er bygd opp slik:
Visjon for næringsarbeidetmot 2030,for å angi retning på langsiktigog ambisiøstmål.
De verdier og holdningervi må ha for å oppnå dette – sammenmed næringslivet.
Hovedmålog delmål for planperioden2019-22, samt hvordanvi vil måle utviklingen.
Fokusområdersom vi skalsatseekstrapå i perioden,med delstrategier innen hvert område
- som samletskalbidra til at vi når våre mål.

Denoperativedelen av næringsplanenfremgårav en årlig handlingsplan,med konkretetiltak og
prosjektersom viser hvordanvi vil gjennomførestrategien.Somvedleggher følger handlingsplan for
første periode,2019-20.

Strategiensom blir presenterti det videre, kan kort oppsummeresslik:
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5.3

Visjon og verdier

Vår visjon for næringsutviklingi Meløy er å:
Arbeide for å bli:

Ledendeinnen bærekraftig utvikling i Norge.

Dette skalvi gjøre ved å satsepå bærekraftignyskapingog utvikling, som er miljøvennlig,sosialt
ansvarligog bidrar til trygge arbeidsplasser
. Visjonener en langsiktigambisjon mot 2030.
Visjonener basertpå markedsmulighetersom bedrifter i Meløy har, samt lokale fortrinn som kan
bidra til å posisjonereMeløy og lokalt næringslivendasterkere.Herunderta en tydelig posisjoni det
grønneskifte basertpå ren energi til industriproduksjon,samt utvikling og nyskapinginnen
fremtidsrettet og bærekraftige opplevelser og sjømatproduksjon.

For å oppfylle vår visjon,ønskervi at vårt felles arbeid skal pregesav disseverdiene:
•

Nytenkende – Lyst og vilje til å se muligheterog tenke nytt , ha omstillingsevne.

•

Samskape – Vi lykkesgjennomsamarbeidog dialog,bådeinnad i kommunenog utad.

•

Handlekraft – Vi skalgjennomføredet vi lover, og vi skalha evne til å snu ossraskt når
muligheteroppstår.

Disseholdningeneønskervi skalpregeosssom kommune,våre samarbeidspartnereog næringsliveti
arbeidet med utvikling og vekstarbeid.
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5.4

Målsetting

Hovedmål :
Vi skalbidra til vekst i lokalt næringslivved å stimulere og tilrettelegge for nyskapingog bærekraftig
utvikling.
Sliknæringsutviklingskalbidra til å styrke og øke sysselsettingog besøkstall,samt stabilisere
folketallet i Meløy innen 2022,for deretter å voksemot 2030. For å greie dette må Meløy voksemed
minst 100 netto sysselsattei planperioden.

Delmål :
1. Fremmevekstvia godt tilrettelagt infrastruktur
2. Fremmeveksti eksisterendeog nytt næringsliv,via økt kompetanseog god samhandling.
3. Bli synligi landsdelenog nasjonaltsom en bærekraftigog attraktiv kommune.

Måleindikatorer via «Indeks Meløy»:
Utviklingi planperiodenskalfølgesvia bådekvalitativeog kvantitative måleindikatorersom
oppsummeresi et årlig «IndexMeløy» med relevantstatistikk.Herunder:
-

-

Næringsutvikling:
o Omsetning,verdiskaping,sysselsetting,antall foretak og nyetableringeri næringslivet
generelt og for vekstnæringerspesielt.
o Utvikling i sysselsettingmålesmot 2018, og mot SSBsineprognosermot 2030 – periodisert
for 2022.
Samfunnsutvikling:
o Befolkningsutviklingog Meløysplasseringi NHOs«Kommune-NM».
o Andre relevantedata ut fra behov,f.eks.utdanningsnivå,andelungemv.

Effekterav næringsutviklingskalprimært målesmot utvikling i næringslivet.
Dette anseså ha innflytelsepå befolkningsutviklingog samfunnsutviklinggenerelt,men på disse
områdeneer det langt flere forhold som påvirkerutviklingen.
Nedenforvisesgrunnlagetfor målsettingom vekstpå netto 100 sysselsattei perioden, sammenhold
med hovedalternativeti prognosenmot 2030fra SSBpr 2. kvartal 2018.Talleneer anslått for 2022,
og sysselsettingsandelen
er forutsatt lik som i 2018.
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5.5

Fokusområder og næringsstrat egier

I arbeidet med denneplanen,er det kommet mangeinnspill på viktige fokusområderfor kommunal
tilrettelegging.
Det er tre områdersom er fellesnevnerehos
alle, nemlig infrastruktur i vid forstand,
utvikling av kompetanse, innovasjonog
samhandling, samt posisjoneringog
synliggjøringav Meløy-samfunnetutad.

I.

Infrastruktur

II.

Kompetanse
, nyskapingog
samhandling

III.

Posisjoneringog synliggjøring

De tre fokusområdenesom er prioritert, er bl.a. vurdert ut fra hva som er viktig for å leggetil rette
for veksti de næringersom syneså ha størst vekstpotensial.Fokusområdeneskallikevel virke
næringsnøytralt.

I det videre beskriveshvert av de tre fokusområdenenærmeremed mål, strategier og forslagtil
gjennomføring.
Innholdet i hvert fokusområdeomfatter
mangeforhold som har betydningfor utvikling
av næringslivog lokalsamfunn. Mangeav disse
er det naturlig at Meløy kommunetar et
hovedansvarfor gjennomføringav.

Somen hovedinndelinger fokusområde
1) Infrastruktur og 3) Posisjonering
primært et kommunalt ansvarå gjennomføre.
Fokusområde2) Kompetanse
, nyskapingog
samhandlingvil i stor grad være avhengigav
samarbeidog initiativ fra næringslivog
kompetansemiljø, hvor Meløy Utvikling er
støttespillerog bidrar med proaktiv
tilrettelegging.

Andre områderer avhengigav eierskapog
initiativ fra andre,eller må gjennomføresi
samarbeidmellom flere aktører og miljø.
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5.5.1 Fokusområde 1: Infrastruktur .
Utgangspunkt :
Infrastruktur er et meget viktigste områdefor å leggetil rette for næringsutvikling.Ikke minst gjelder
dette for de næringer hvor Meløy har størst vekstpotensial.For eksempelmed videre utvikling av
GlomfjordIndustriparkog tilgangtil grønnenergi,reguleringog utvikling av områdertil sjømatnæringer,samt sikre tilgangtil Svartisenog øyenesom arenafor opplevelser. I tillegg er det viktig at
Meløy fremstår som en attraktiv kommuneå bo og arbeidei . Med mangebygder, fjorder og øyer,er
kommunikasjonog senterfunksjonviktig for å knytte kommunenog region sammen.Ogsågod tilgang
på bredbånd,havner,attraktive boligareal, samt kommunaleservicetilbudgenerelter viktig.
Mål :
Fremmevekstvia godt tilrettelagt infrastruktur.
Strategier :
a) Fremtidsrettedenæringsareal
.
b) Styrkesamferdselog kommunikasjon.
c) StyrkeMeløy som region i Saltenog Ørnessom region- og servicesenter.

Gjennomføring av strategien e:
a) Fremtidsrettet arealplanlegging.
- Oppdatereplaner og ha ferdig regulerte næringsarealfor viktige næringer,herunder
oppdrett til havsog på land.
- Sikretilbud av næringsarealmed god infrastruktur som vei, vann,fiber og annet, herunder
videreutviklingav ReipåHavn,Kilvik og Æsvika
-Galtnes.
- Tilretteleggefor opplevelsesnæringen
, med fokus på Svartisenog øyene.
- Stimuleretil videreutviklingav infrastruktur og grønnprofil ved GlomfjordIndustriparksom
grunnlagfor etableringav ny kraftkrevendevirksomhet.
b) Styrkekommunikasjonog samferdsel.
- Tilretteleggemed fiber i hele kommunen.
- Sikregod kommunikasjoninnad i kommunen. Blant annet ved å følge opp veiprosjektersom
ligger inne i NTP(bl.a. Glombergeneog rassikringKilvik).
- Arbeidefor forsterket sjøtilbudi Meløy, bådefor å styrke bosettingog opplevelsesnæringen
.
- Arbeidefor bedre samferdselstilbudtil Bodøsom transportknutepunkt.
c) StyrkeMeløy som region i Saltenog Ørnessom region- og servicesenter.
- Arbeidefor å utvikle Meløy som en regioni Nordland.
- StyrkeØrnessom regionsenter ved å stimulere og tilretteleggefor privat serviceog
varehandel, samt offentlige servicetilbud.

5.5.2

Fokusområde 2: Kompetanse , nyskaping og samhandling .

Utgangspunkt :
Kompetanseer en nøkkelfaktorfor å være konkurransedyktigfor bådestørre og mindre bedrifter.
Industrimiljøeti Glomfjordkonkurrererinternasjonalt,og her er det stort fokus på å digitalisereog
robotiserefor å møte fremtidige krav til en effektiv og forbedret produksjon.Meløy har
videregående skole,og KompetansehusetMeløy tilbyr opplæringfor voksnearbeidstakereog
bedrifter. Meløy har mangemed yrkesfagligutdanning,mensdet er færre som har utdanningpå
høyskolenivå
. Kommunenhar relativt få arbeidsplasserinnen typiskeKIFT-næringer
(Kunnskapsintensiv
forretningsmessigtjenesteyting).Setti lys av at mangeunge,spesieltkvinner,tar
høyereutdanning,er det viktig for fremtidig bosettingå kunnetilby ogsåslike arbeidsplasser.
Omstillingsprogrammeti Meløy arbeider med en portefølje av prosjekterinnrettet mot nyskapingog
utvikling i bådeeksisterendeog nye bedrifter, dette må videreføres.Bådebedrifter og bransjerser et
potensialei økt samarbeidog klynger,og det er et ønskeom en tett dialog med kommunen.Det er
ogsåpekt på betydningenav at Meløy fortsetter å utvikle segsom næringsvennligkommune.
Mål: Fremmeveksti eksisterendeog nytt næringsliv,via økt kompetanseog god samhandling.
Strategi er :
a) Utvikle attraktive kompetansetilbudi tråd med næringslivets behov.
b) Stimuleretil nyskaping,digitaliseringog samarbeid i eksisterendeog nye bedrifter.
c) VidereutvikleMeløy som næringsvennligkommune.
Gjennomføring av strategien e:
a) Utvikle attraktive kompetansetilbud i tråd med næringslivets behov.
- ForsterkeMeløy som arenafor fremtidsrettet fagutdanninginnen industri mv.
- Leggtil rette for lokale utdanningstilbudi samarbeidm høyskoler/universitet
- Styrkelokale kompetansesentreog derestilbud, herunderutfordre
Meløy VGStil spesialiseringinnen reiseliv.
- Styrkesamarbeidskole/næringslivmht. lærlingerfor å beholdedissei kommunen.
b) Stimuleretil nyskaping,digitaliseringog samarbeid i eksisterendeog nye bedrifter.
- Tilretteleggefor økt digitalisering,bådei industri og mindre bedrifter.
- Bistå ved innovasjon,kompetanseutviklingog oppfølgingav eksisterendenæringsliv.
- Stimuleretil nyetableringerog godegründermiljø, ogsåfor ungeog kvinner.
- Støtte opp om klyngedannelserog erfaringsdelingpå tvers av bedrifter og bransjer,
spesieltinnen vekstnæringer.
- VidereutvikleMeløy-seminaretsom møtested,og byggenettverk med eksternefagmiljø.
c) Videreutvikle Meløy som næringsvennligkommune.
- Sikreen kompetent og serviceorientert behandlingav plan- og næringssaker
,
med godedigitale løsninger.
- Videreføre erfaringerog kompetansefra omstillingsarbeideti et sterkt og proaktivt
næringsapparat
, med god kommersiellforståelseog tillit hos næringslivet.
- Etablerarenaer for samhandlingog dialogmellom kommuneog næringsliv.
- Innkjøpsstrategimed fokus på bærekraftog t ilrette leggingogsåfor lokaletilbydere.
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5.5.3

Fokusområde 3: Posisjonering og synliggjøring av Meløy .

Utgangspunkt:
Mangehar i planprosessenspilt inn at Meløy har mye å by på, men at kunnskapom kommunenog
densomdømmekan forsterkes. De senereårs nedleggelseog omstilling i industrienhar gitt
utfordringer med nedgangi folketall og tap av arbeidsplasser
, og det er viktig med lokal optimisme,
stolthet og fremsnakking av Meløy som bo- og arbeidssted.Vi ønskerderfor å bevisstgjøreog
kommuniserede fortrinn vi har i form av fantastisknatur, et aktivt kulturliv, gründermiljø og
dugnadsåndmed mere. Meløy har ogsået variert næringslivmed mangesterkebedrifter som kan
synliggjøresmer som godeeksemplerpå nyskapingog attraktive fagmiljø. Ferdig opparbeidet
industriområdemed tilgangtil vannkraftliggergodt til rette for utvikling og lokaliseringav
kraftkrevendevirksomheter utenfra. Meløy er en «stor småkommune»,hvor det er viktig å arbeide
aktivt strategiskog politisk for en tydelig posisjoni det regionale samarbeideti Saltenog Nordland.
Mangeser behovetfor at Meløy bør få større politisk innflytelse på fylkesnivå.
Mål:
Bli synligi landsdelenog nasjonaltsom en bærekraftigog attraktiv kommune.
Strategier :
a) Markedsføre Meløy for lokaliseringav virksomheterutenfra (akkvisisjon)
.
b) Utvikle og markedsføre Meløy som bo- og besøkskommune,
fremme Vi-følelsen.
c) Påvirke aktivt slik at Meløy tar en tydelig posisjoni Saltenog i landsdelen.

Gjennomføring av strategien e:
a) Markedsføre Meløy for lokaliseringav virksomheter utenfra (akkvisisjon).
- Utvikle grunnlagog gjennomførestrategiskmarkedsføringav Meløy som lokaliseringsstedfor
næringermed fokus på det grønneskifte.
- Kartlegge aktuelle virksomheterog aktivt innsalg
- Etablerstrategisksamarbeid med andre relevantemiljø
b) Utvikle og markedsføre Meløy som bo- og besøkskommune, fremme vi-følelsen.
- Aktiv og digital markedsføringav Meløy som bostedfor (innbyggereog) mulige tilflyttere .
Byggestolthet basertpå fortinn og muligheter i Meløy, skapambassadører.
- Synligjørlokalt næringslivog arbeidsmuligheter,samt opplevelserog servicetilbud.
- Samarbeideom rekrutteringsbehovmellom kommuneog næringsliv,blant annet for å bidra
til arbeid for par og stillinger som krever høyereutdanning.
- Stimulertil godebostedi kommunen, og understøtt kulturelle aktiviteter.
- Attraktive boligtomter og utleieboliger– tenk livssyklus.
c) Påvirkeaktivt slik at Meløy tar en tydelig posisjoni Saltenog i landsdelen.
- Arbeide for politisk enighet lokalt om sentralesaker.
- Videreutviklenettverk og påvirkeaktivt i sakerhvor Meløy kan ta en større posisjon.
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6.

Slik skal vi gjennomføre og følge opp strategisk næringsplan

6 .1

Organisering og r essurser

Ansvar
Arbeidet med å leggetil rette for veksti regi av Meløy kommuneberører mangeenheter,og både
politisk og administrativledelse.Spesieltgjelder dette teknisk/plan,næringsenhetenog innkjøp.
Gjennomføringav strategisknæringsplaner avhengigav et tet t samarbeidmellom mangeaktører.
Meløy kommuneog Meløy UtviklingKFvil ta et hovedansvarfor tiltak og oppfølgingut fra denne
fordelingen:

FOKUSOMRÅDE

STRATEGIER

HOVEDANSVAR

Infrastruktur

Fremtidsrettetarealplanlegging

Meløy kommune

Styrkekommunikasjonog samferdsel

Meløy kommune

StyrkeMeløy som region i Nordlandog Ørnessom
region- og servicesenter
Utvikle attraktive kompetansetilbudi tråd med
næringslivetsbehov
Stimuleretil nyskaping,digitaliseringog samarbeid i
eksisterendeog nye bedrifter
VidereutvikleMeløy som næringsvennligkommune

Meløy kommune

Kompetanse,nyskapingog
samhandling

Posisjoneringog synliggjøring MarkedsføreMeløy for lokaliseringav virksomheter
utenfra (akkvisisjon)
Utvikle og markedsføreMeløy som bo- og
besøkskommune,fremme Vi-følelsen
Påvirkeaktivt slik at Meløy kan ta en tydelig posisjoni
Saltenog i landsdelen

Meløy UtviklingKF
Meløy UtviklingKF
Meløy kommune
Meløy UtviklingKF
Meløy kommune
Meløy kommune

Ressurserog finansiering
For å gjennomføredennenæringsplanenkrevesprimært menneskeligeressurserog god
samhandlingmellom de ulike aktørene.Det vil ogsåværebehovfor økonomiskemidler for å dekke
eksternekostnaderved enkelte tiltak i handlingsplanen.Dette kommer i tillegg til drift og bemanning
av Meløy UtviklingKF.
Tiltak i årlig handlingsplanfinansieres via Meløy kommune. Beløpfastsettesved rullering av
handlingsplan,og i forbindelsemed årlige budsjett og økonomiplanfor kommunen.
Vi vil søket illeggsfinansieringfor enkelttiltak via offentlige tilskudds- og støtteordninger, f.eks.
InnovasjonNorge,partnerskapsmidler,Nordlandfylkeskommune/ Fylkesmannen med flere.
Næringslivetog prosjekteierevil bidra med egeninnsatsog egenkapital.
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6 .3

Rapportering og rullering

Kommunestyretvedtar strategisknæringsplan,som skalvære Meløy kommunesitt rammeverkfor
satsingpå næringsutvikling.
Oppfølgingog rullering av strategisknæringsplanvil skjeved:
-

Rulleringav innhold i Strategisknæringsplan etter to år, høsten2020.
- Ansvarliger Meløy Utviklingi samarbeidmed Tekniskavdeling.
- Forslagbehandlesav formannskapog godkjennesav kommunestyre.

-

Rapporteringav statusi arbeidet med gjennomføringav strategi og handlingsplan.
- AnsvarligMeløy Utviklingog Tekniskavdeling,løpendeovenfor sin nærmesteledelse
- Halvårligtil formannskap
- Årlig til kommunestyre

-

Årlig rullering av handlingsplan,med tildeling av ressurser.
- Ansvarliger Meløy Utviklingi samarbeidmed Tekniskavdelingog Rådmann.
- Grunnlagfremleggesfor formannskapog kommunestyre.

-

Årlig utvikling av et IndexMeløy for å måle utvikling av sentralenøkkeltallfor næringsliv.
- Ansvarliger Meløy Utvikling,i samarbeidmed eksterntfagmiljø.

-

Samarbeidsmøtermed næringslivetfor dialog og innspill til strategi og tiltak.
- Ansvarliger Meløy Utvikling,i samarbeidmed Tekniskavdeling,politisk ledelseog
Meløy Næringsforum.

Mål og strategieri denneplanenskalikke væretil hinder for å tilpassesegnye mulighetereller
endringeri forutsetninger,hvis situasjonentilsier det i planperioden.

Vedlegg
i.
ii.

Statis tikk og fakta – Index Meløy 2018.
Handlingsplan for 201 9 -20 .
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