
 
 

     

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF 

 
Møtested: Kompetansehuset Meløy, Glomfjord     

Møtedato: 28.11.2018 Tid: 09:00 - 13:00 

 

 

Til stede på møtet: Sigurd Stormo, styreleder 

Liv Toril Pettersen, styremedlem 

Kristine Haukalid, styremedlem 

Tor Arne Gransjøen, styremedlem 

Øyvind Visnes, observatør 

Connie Slettan Olsen, observatør 

Adelheid Buschmann Kristiansen, observatør   

 

Forfall: Rolf B. Nilsen, styremedlem 

Per Frøskeland, styremedlem (vara) 

Trond Dekko Andersen, observatør 

 

Fra adm. (evt. andre): Stine Estensen, adm.  

Philip Craig Butwell, DNB, sak 32/18 

 
    
Merknader: Ny rådmann i Meløy fra 26.nov, Kristiansen erstatter Sørlie som 

observatør i omstillingsstyret. 
Behandlede saker:   
 
 
 
Rett utskrift bekreftes 
Glomfjord, den 29.11.2018 
 
 
Stine Estensen 
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S.nr 30/18  
  

REFERAT FRA STYREMØTE 19.09.2018 
 
 

 

Behandling: 
 
Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 19.09.2018 
 
 
Vedtak: 
 
Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 19.09.2018 
 
 
 
 

 

 

 

S.nr 31/18  
  

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 28.11.2018 
 
 

 

Behandling: 
 
Bevilgningsprotokoll pr. 21.11.2018 viser at det er innvilget lån og tilskudd for 11.981.200 
hittil i år. Til nye prosjekter er det igjen kr 2.748.880,-. 
 
Måltavle antall arbeidsplasser viser at det hittil i år er skapt 323 arbeidsplasser i programmet. 
Dette tallet kan bli nedjustert, etablering datalagersenteret er nå høyst usikker pga 
regjeringens varsling om innføring av høyere el.avgift. Norwegian Crystals har fortsatt 
permitteringer i arbeidsstokken, avklaring ventes i nær framtid. Det ble tatt en gjennomgang 
av prosjekter i porteføljen. 
 
Styret besluttet å sette av midler inntil kr 548.000 til videre industriutvikling, rettet mot et 
felles utleiebygg for industribedrifter. Administrasjon ble bedt om å legge fram en 
beslutningssak. 
 
Indeks Meløy 2018 er ferdig, og er første utgave av en samlet statistikk for arbeids- og 
næringslivet i kommunen. Indeksen overleveres kommunestyret sammen med behandlingen 
av Strategisk Næringsplan. 
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Kommunestyret vedtok i sak 65/18 å organisere næringsarbeidet etter omstillingsperioden i 
selskapet Meløy Utvikling KF. Administrasjon la fram et forslag til administrasjonsbudsjett for 
selskapet. Det ble også lagt fram et budsjett for sluttføring av omstillingsprogrammet, her ba 
styret om å få lagt fram en beslutningssak. 
 
Administrative vedtak, det er innvilget 3 tilsagn siden forrige styremøte, totalt kr 158.000. 
 
 
Vedtak: 
 
Omstillingsstyret tar administrative vedtak og orienteringer til etterretning. 
 
 
 
 

 

 

S.nr 32/18  
  

OMSTILLINGSMIDLER - FORE BÅT OG MOTORSERVICE AS 
 
 

 

Behandling: 
 
Styret fikk en orientering av DNB, søkers bankforbindelse. Saken ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Omstillingsstyret ser at realisering av investeringen vil gi positive ringvirkninger og nye 
arbeidsplasser. 
 

1.Fore Båt og Motorservice AS (org. 990385637) innvilges et investeringstilskudd          kr 
1.000.000 til investering i ny båthall og verkstedbygg på Reipå Havn. 

 
2.Tilskuddet forutsetter at fullfinansiering av prosjektet er på plass seinest 1. juli 2019, 

hvis ikke bortfaller tilskuddet i sin helhet. 
 

3.Tilskuddet er gitt som et lokalt tillegg utover det Innovasjon Norge eventuelt innvilger, 
men dog innenfor EØS regelverkets gruppeunntaksbestemmelser for 
investeringstilskudd. 
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S.nr 33/18  
  

OMSTILLINGSMIDLER - PARAWEATHER AS 
 
 

 

Behandling: 
 
Styret ønsker å være positive til lokale gründere, og fant på den bakgrunn å kunne innvilge et 
beløp på kr 150.000 til selskapet Paraweather AS. Midlene gis til uttesting av produkt hos 
stor kundesegmentet. 
 
 
Vedtak: 
 

1.Paraweather AS har som mål å starte produksjon av et egenutviklet innovativt 
teltkonsept i Glomfjord Industripark, Meløy kommune. 

 
2.Omstillingsstyret ser at selskapets planer vil kunne skape nye industriarbeidsplasser, og 

er således positive til å støtte selskapets utvikling av en prototype fram til et 
salgbart produkt, som beskrevet i søknad 2018-0050. 

 
3.Paraweather AS, org.nr. 916564554 innvilget et tilskudd inntil kr 150.000 til uttesting av 

produktet hos primære kundegrupper. 
 

4.Tilskuddet gis etter EØS reglene for bagatellmessig støtte. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 34/18  
  

HOVEDPROSJEKT BOLYST 
 
 

 

Behandling: 
Styremedlem Liv Toril Pettersen meldte seg inhabil, og fratrådte under behandlingen av 
saken. 
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Styret fikk en orientering om framdriften i prosjektet, og ga på den bakgrunn sin tilslutning til 
saken. Saken ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Omstillingsprogrammet er tilfreds med framdriften i hovedprosjektet «Meløy, tett på» 
(tidligere navn Bolyst), og innvilger tilskudd til gjennomføring av de to siste årene i 
programmet.   
 

1.Bevilgning av tilskudd til sluttføring av hovedprosjekt «Meløy, tett på» ansees å være i 
tråd med omstillingens handlingsplan for 2018. 

2.Meløy Utvikling KF innvilges et tilskudd på kr 500.000 til gjennomføring av 
hovedprosjektets år to og tre. Beløpet tilsvarer 22 % av kostnadene. 

3.Prosjektet har med dette totalt mottatt kr 1.150.000 i tilskudd, som tilsvarer 34,3 % av 
totalkostnadene. 

4.Tilskuddet er arbeid i egen regi, og omfattes ikke av EØS regelverket. 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 35/18  
  

OMSTILLINGSMIDLER - OPPRETTELSE AV ENSPIRE NORGE AS 
 
 

 

Behandling: 
 
Styret ser at opprettelsen av EnSpire Norge AS kan gi nye kompetansearbeidsplasser til 
Meløy. Styret fant på den bakgrunn å innvilge et tilskudd på inntil kr 150.000. Saken ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Selskapet er etablert, org.nr 921742045. 
 
 
Vedtak: 
 
EnSpire Norge AS (s.u.s) innvilges forprosjektmidler til etablering av en nasjonal skolekjede. 
Omstillingsstyret innvilger inntil kr 150.000 i tilskudd, tilsvarende 50% av godkjent 
kostnadsgrunnlag. 
 
Beløpet tas fra handlingsplan 2018, B4 leverandørsamarbeid. Beløpet er innvilget etter EØS 
reglene for bagatellmessig støtte. 
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Selskapet må være etablert i 2018 for at vedtaket skal være gyldig. 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 36/18  
  

OMSTILLINGSMIDLER - MELØY SOL & TRENINGS AS 
 
 

 

Behandling: 
 
Styret ser at dette er et stort og påkrevet løft for selskapet, og finner derfor å kunne innvilge 
et tilskudd kr 100.000 til gjennomføringen. Vedtaket var enstemmig. 
 
 
 
Vedtak: 
1. Bevilgning av tilskudd til Meløy sol & trening AS anses å være i tråd med omstillingens 
handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B4.  
2. Meløy sol & trening AS invilges et investeringstilskudd på opp til 100.000 kr. Beløpet utgjør 
ca 3 % av de totale kostnadene. 
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.  
 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 37/18 Engen Gård Da 
  

OMSTILLINGSMIDLER - ÆKTE AS 
 
 

 

Behandling: 
 
Styret ser at prosjektet kan gi muligheter for nye arbeidsplasser på Meløya, og er positive til 
saken. Saken ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Bevilgning av tilskudd til Ækte AS anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med 
utgangspunkt i satsningsområde B1.  
2. Ækte AS invilges et investeringstilskudd på opp til 100.000 kr. Beløpet utgjør ca. 9 % av de 
totale kostnadene. 
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.  
 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 38/18 Sørensen  sønner AS 
  

OMSTILLINGSMIDLER - SØRENSENS SØNNER AS 
NORDLANDSBRYGGA PÅ STØTT 
 

 

Behandling: 
 
Styret er positive til konseptet som kan støtte opp om videre kommersiell utvikling av Støtt. 
Søknaden ble innvilget inntil kr 100.000 i tilskudd. Saken ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
  
1. Bevilgning av tilskudd til Sørensens Sønner AS anses å være i tråd med omstillingens 
handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.  
2. Sørensens Sønner AS invilges et tilskudd på opp til 100.000 kr. Beløpet utgjør 26 % av de 
totale kostnadene.  
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.  
 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 39/18 Engen Gård Da 
  

OMSTILLINGSMIDLER - ENGEN GÅRD, VIDEREUTVIKLING 
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Behandling: 
 
Styret er positive til kommersiell utvikling av Engen Gård. Omsøkt prosjekt innvilges inntil kr 
100.000. Vedtaket var enstemmig, og gitt etter reglene for bagatellmessig støtte. 
 
 
Vedtak: 
 
  
1. Bevilgning av tilskudd til Engen Gård Da, org.nr. 911 968 282, for å utbedre låve og 
kaiområde anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i 
satsningsområde B1.  

2. Engen Gård DA invilges et tilskudd på 100.000 kr til gjennomføring av prosjektet med 
forbehold om at søker avklarer søknaden med Innovasjon Norge før vedtaket blir stående og 
midler kan utbetales. Beløpet utgjør 15,5 % av de totale kostnadene  
 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 40/18 Moro Kystfiske As 
  

SØKNAD OM AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV FISKEFARTØY 
 
 

 

Behandling: 
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
 Omstillingsstyret ser at innvilging av lån til kjøp av fiskebåt med kvoter er i tråd med 
handlingsplan, område B2 satsning på fiskere gjennom lån.  
 
1. Moro Kystfiske as, org.nr. 919 554 010, innvilges lån kr 750.000 til kjøp av fiskebåt med 
torskekvote. Lånet utgjør 3,26% av den totale kostnadsrammen. Tilsagnet har gyldighet i ett-
1 år fra tilsagn er gitt. Midlene bevilges etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et 
tilskudd på NOK 218 295,-.  
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4-fire-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med 
halvårlige terminer.  
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig 
finansieringsordning.  
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4. Meløy kommune har panterett i fartøyet med inventar og tilbehør og i forsikringssummen 
med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med finansierende 
långivende bank.  
5. Ved avviklingssalg må lånet tilbakebetales i sin helhet. Ethvert salg/strukturering av 
båt/kvoter, hvor Meløy kommune har gitt lån mot pant i båt med inventar og tilbehør, skal 
godkjennes av kommunen.  
6. Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i èn innbetaling i løpet av 
de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av restgjelden. Dette 
gjelder ikke ved endring av selskapsstatus og salg ut av kommunen. Frafall av krav (hele- eller 
deler av stønadslån) kan vedtas av bevilgende organ.  
7. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy 
kommunestyre 19.november 2012.  
8. Prosjektansvarlig får fullmakt til å foreta de nødvendige organisatoriske og administrative 
oppgavene som må gjennomføres for å effektuere lånet.  
 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 41/18  
  

SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT SAMT FISKEKVOTER. 
 
 

 

Behandling: 
 
Saken ble enstemmig vedtatt, med forbehold om positivt vedtak i kommunestyret om 
videreføring av låneordningen for fiskere.  
 
 
Vedtak: 
 
 Omstillingsstyret ser at innvilging av lån til kjøp av torskekvote er i tråd med handlingsplan, 
område B2 satsning på fiskere gjennom lån.  
 
1. Magny AS, org.nr. 915 538 908, innvilges lån NOK 580 000,- til kjøp av NVG-sild- og 
makrellkvote. Lånet utgjør 14,5% av den totale kostnadsrammen. Tilsagnet har gyldighet i 
ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene bevilges etter reglene for bagatellmessig støtte, og 
tilsvarer et tilskudd på NOK 64 967,-.  
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2-to-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med 
halvårlige terminer.  
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig 
finansieringsordning.  
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4. Meløy kommune har panterett i fartøyet med inventar og tilbehør og i forsikringssummen 
med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med finansierende 
långivende bank.  
5. Ved avviklingssalg må lånet tilbakebetales i sin helhet. Ethvert salg/strukturering av 
båt/kvoter, hvor Meløy kommune har gitt lån mot pant i båt med inventar og tilbehør, skal 
godkjennes av kommunen.  
6. Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i èn innbetaling i løpet av 
de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av restgjelden. Dette 
gjelder ikke ved endring av selskapsstatus og salg ut av kommunen. Frafall av krav (hele- eller 
deler av stønadslån) kan vedtas av bevilgende organ.  
7. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy 
kommunestyre 19.november 2012.  
8. Prosjektansvarlig får fullmakt til å foreta de nødvendige organisatoriske og administrative 
oppgavene som må gjennomføres for å effektuere lånet. 
 
 
 
 
 

 

 

S.nr 42/18 Kenneth Mikkelborg 
  

SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT SAMT FISKEKVOTER. 
 
 

 

Behandling: 
 
Saken ble enstemmig vedtatt, med forbehold om positivt vedtak i kommunestyret om 
videreføring av låneordningen for fiskere.  
 
 
 
Vedtak: 
 
 Omstillingsstyret ser at innvilging av lån til kjøp av torskekvote er i tråd med handlingsplan, 
område B2 satsning på fiskere gjennom lån.  
 
1. Mikkelborg Havfiske v/Kenneth Mikkelborg, org.nr. 999 041 744, innvilges lån  
NOK 500 000,- til kjøp av fiskebåt med kvoter. Lånet utgjør 7,7% av den totale 
kostnadsrammen. Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene bevilges etter 
reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et tilskudd på NOK 95 530,-.  
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4-fire-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med 
halvårlige terminer.  
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig 
finansieringsordning.  
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4. Meløy kommune har panterett i fartøyet med inventar og tilbehør og i forsikringssummen 
med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med finansierende 
långivende bank.  
5. Ved avviklingssalg må lånet tilbakebetales i sin helhet. Ethvert salg/strukturering av 
båt/kvoter, hvor Meløy kommune har gitt lån mot pant i båt med inventar og tilbehør, skal 
godkjennes av kommunen.  
6. Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i èn innbetaling i løpet av 
de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av restgjelden. Dette 
gjelder ikke ved endring av selskapsstatus og salg ut av kommunen. Frafall av krav (hele- eller 
deler av stønadslån) kan vedtas av bevilgende organ.  
7. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy 
kommunestyre 19.november 2012.  
8. Prosjektansvarlig får fullmakt til å foreta de nødvendige organisatoriske og administrative 
oppgavene som må gjennomføres for å effektuere lånet. 
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