
 
Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i  

Meløy kommune 06/2012 
 
   
 Tilstede: 
 Per Swensen, Meløy kommune(leder) mail: per.swensen@meloy.kommune.no   
 Liv Toril Pettersen, Meløy Næringsforum mail: meloynaringsforum@gmail.com 
 Tor-Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS mail: tor-arne@ssmolt.no tor-arnesmolt.no 
 Kristine Haukalid, Yara Norge AS mail: kristine.haukalid@yara.com 
 Rolf B. Nilsen, LO Meløy mail: rolfb9@me.com 
   
 Til stede faste observatører:  
 Jørgen Kampli, Meløy kommune  mail: jorgen.kampli@meloy.kommune.no  
   Connie S. Olsen, Meløy kommune  mail: connie.olsen@meloy.kommune.no     
 Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge mail: trand@innovasjonnorge.no     
 Øyvind Visnes, Nordland Fylkeskommune mail: oyvind.visnes@nfk.no       
 Ann-Karin Doyle Lillehaug, NAV Meløy mail: ann-karin.doyle.lillehaug@nav.no     
  
   
 

Dessuten møtte  :  Prosjektansvarlig Lothar Maruhn 

Tid    : 12. desember 2012 kl 10.00 – 13.00 

Sted    : Schalthuset, Glomfjord Industripark 

Protokoll fra forrige møte : Det forelå 1 protokoll til behandling 

Protokoll 05/2012 – 14.november 2012  

     Vedtak: 

     Protokollene godkjennes og signeres 

 Enst. vedtatt 

Orienterings saker 

   Omstillingsarbeidet     

1. Drifts rapportering 

Prosjektansvarlig rapportert fra driften per 12.desember og arbeidet 

med etableringen av det kommunale foretak samt egenkapitalfondet. 

2. Prosjektrapportering(Unntatt offentligheten § 13)     

a. 359/2012 Mini Power 

b. 360/2012 Ingeniørutdanningen Y-veien i Meløy 

c. 365/2012 Arctic Crystal AS 
d. 237/2011 Magnesiums prosjektet 
e. 344/2012 Meløy Innovasjon og Teknologi Senter(MITS) 

i. Møte med SIVA og NORUT 
Enst. tatt etterretning 

   

Beslutnings saker 

Sak 029/2012B Tilbud på kurs i PLP-metoden, Roald A. Johansen, Oslo 

   VEDTAK 
1. Saken legges fram for omstillingsstyret med forslag at omstillingsstyret bevilger 

inntil kr 27.500 av omstillingsmidlene til gjennomføring av dette kurset som har 

en total kostnadsramme på inntil kr 55.000 under forutsetningen av at Innovasjon 

Norge dekker 50 % av de totale kurskostnadene.  

Enst. vedtatt 

Sak 030/2012B Fiskebåtfinansiering, Daniel Pedersen, Neverdal 

VEDTAK 
1. Saken ble utsatt til neste styremøte da styret ønsket seg forelagt ytterligere 

informasjon og opplysninger om saken før vedtak fattes.    
Enst. vedtatt 
 

Sak 031/2012B Søknad om tilskudd til ridehall på Reipå, Meløy Hestesportlag 
   Rolf B. Nilsen sa seg inhabil i behandlingen av saken. Styret tok dette til etterretning. 

   VEDTAK 
1. Viser til prosjektet fra Meløy Hestesportslags når det gjelder investering og 

bygging av en ridehall på Reipå. Meløy Hestesportslags søker i den forbindelse 

omstillingsstyret om tilskudd på kr 350.000,- til finansieringen av ridehallen, 

tilsvarende tilskuddet fra driftsutvalget i Meløy kommune. 
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2. Med bakgrunn i saken, omstillingsmidlenes formål og omstillingsstyrets diskusjon 

i siste styremøte foreslås det at søknaden avslås.  

3. Søknaden avslås med bakgrunn i at omstillingsmidlene hovedsakelig skal bidra til 

tilrettelegging av nye virksomheter og arbeidsplasser og ikke priorotere fysiske 

investeringer i eks bygg, anlegg etc som lag, foreninger, organisasjoner og 

tilsvarende gjør for å tilrettelegge for aktiviteter nevnt i søknaden.   

4. Ellers vises det til innholdet i tilsendte brev når det gjelder klageretten. 

Enst. vedtatt 

Sak 032/2012B Søknad om tilskudd Meløy Marin Aqua – forprosjekt  

   VEDTAK 
1. Viser til prosjektplanen for Meløy Marin Aqua. 
2. Omstillingsstyret ser at etablering av landbasert oppdrettsanlegg for flekksteinbit 

er i tråd med omstillingens strategi- og handlingsplan. 
3. Omstillingsstyret innvilger søknaden et tilskudd på 30 %, 215 000 NOK, til 

gjennomføring av forprosjekt i forbindelse med den planlagte etableringen av 
Meløy Marin Aqua. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 

4. Skulle stønadsmottaker ikke være mva-registrert påplusses tilskuddet med 25 % av 
dokumentert utbetalingssummen. 

5. Utbetaling skjer i hht betingelser satt i tilsagnsbrevet. 
Enst. vedtatt 

   
Sak 033/2012B Finansiering av fiskefartøy, Kystfiske AS, Bolga 
   Per Swensen sa seg inhabil i behandling av saken. Styret tok dette til etterretning.  

VEDTAK 
1. Saken ble utsatt til neste styremøte da styret ønsket seg forelagt ytterligere 

informasjon og opplysninger om saken før vedtak fattes.    
Enst. vedtatt 
      

Sak 034/2012D Finansiering Norsk Titanium AS, titantrådproduksjon i Meløy  

   VEDTAK  
1. Øyvind Jensen presenterte «titantråd» prosjektet for styret. Styret er meget positiv 

til prosjektet og vil prøve å bidra til at man finner en løsning når det gjelder den 

«lokale» deltakelsen på finansieringssiden sammen med Meløy kommune og 

Meløy Næringsutvikling AS.    

Enst. vedtatt 

Sak 035/2012D Økonomisk fullmakt til daglig leder MNU KF  
   Saken tas opp ved en senere anledning. 
     
Sak 036/2012D Muligheten for samordning av Omstillingsstyret og styret i Meløy  

Næringsutvikling KF     
   Saken tas opp i styret for det kommunale foretak. 
 
   Andre saker 
   Ingen andre saker forelå til behandling. 
 

 

 

Per Swensen    Liv Torill Pettersen   Tor-Arne Gransjøen  

 

 

 

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

 

 

 

Kristine Haukalid  Rolf B. Nilsen 
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