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Meløy Næringsforum
Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon som har som formål å arbeide for
næringslivet i Meløy. MNF skal være et talerør og et samarbeidsorgan for næringslivet, og
bidra til å styrke næringslivets rammebetingelser og påvirke næringspolitiske spørsmål. Styret
og daglig leder i MNF har med dette som utgangpunkt arbeidet i tråd med handlingsplanen for
2015 som hadde 6 hovedsatsingsområder:







Bedre rammebetingelser for næringslivet i Meløy
Samferdsel/kommunikasjon
Nettverksbygging, møteplasser og synliggjøring av næringslivet
Bolyst
Arbeidskraft og kompetanse
Omstillingsarbeidet i Meløy

Bedre rammebetingelser for næringslivet i Meløy
Hovedmålsetting er at næringslivet skal oppleve Meløy som en næringsvennlig kommune, og
at kommunen har en positiv holdning til næringslivet.
Næringsvennlig kommune
MNF mener det er svært viktig at det er en positiv og god dialog mellom Meløy kommune og
næringslivet, og at næringslivet får god og rask kommunal saksbehandling. MNF har over tid
jobbet med denne problemstillingen, og har særlig øvet påvirkning for å få gjenomført
prosjektet «Næringsvennlig kommune» som en del av omstillingsarbeidet. Dette prosjektet
ble gjennomført vinteren 2015 i regi av Meløy Utvikling. Rapport fra konsulent med forslag
til tiltak var ferdig i mai. Rapporten viser at Meløy kommune har forbedringspotensiale på en
rekke områder, og den foreslår flere konkrete forbedringstiltak. Noen av disse tiltakene følges
opp av leder for plan og kommunalteknisk avdeling, mens at andre tiltak må organiseres i
prosjekter og har et lengre tidsperspektiv. MNF vil følge opp dette også i 2016.
Infrastruktur for næringslivet
MNF har jobbet for at steinmassene etter Statens Vegvesen’s planlagte utsprengninger i
Glombergan skal anvendes til opparbeidelse av nye næringsareal. MNF arrangerte i
samarbeid med Meløy kommune møte i november med Statens Vegvesen og interesserte
bedrifter for å kartlegge næringslivsprosjekter med behov for steinmasser.
Eiendomsskatt på næringseiendommer
Eiendomsskatt på verker og bruk er en sak som MNF har jobbet med over flere år. Meløy
kommune vurderte også innføring av eiendomsskatt for næringseiendommer i forbindelse
med budsjettprosessen høsten 2015. MNF ga i møte med ordfører og rådmann uttrykk for sin
skepsis til innføring av en generell eiendomsskatt for næringeiendommer i Meløy. Det ble
ikke vedtatt innføring av eiendomsskatt for 2016.
Entrepriseformer ved offentlig anbud
MNF har i flere år hatt fokus på entrepriseformer ved offentlig anbud. Dette har særlig vært
aktuelt i forhold til nye store utbygginger kommunen står overfor, slik som bygging av nytt
sykehjem på Ørnes. MNF er av den mening at det er uheldig for det lokale næringslivet om
bygging av nytt sykehjem lyses ut som totalentreprise, fordi dette gir dårligere muligheter for
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det lokale næringslivet til å få oppdrag. Sett fra byggebransjens ståsted vil det være en fordel
om kommunen brukte andre entreprisemodeller, som hovedentrepriser eller delte entrepriser,
og splittet opp større prosjekter. MNF har både gjennom brev, via ustpill i media og i møter
bedt politikere og administrasjon vektlegge lokale bedrifters mulighet til å delta i store og
viktige utbygginger. Dette vil styrke lokalt næringsliv, lokale arbeidsplasser og bidra positivt
til kommunens skatteinntekter, og samlet sett gi positive effekter for hele Meløysamfunnet.

Samferdsel/kommunikasjon
Hovedmålsettingen er å bidra til bedre samferdsels- og kommunikasjonsløsninger for
næringslivet.
Samferdsel
MNF har hatt et større fokus på samferdsel i året som har gått enn de foregående årene. Det er
etablert en ressursgruppe for samferdsel bestående av Steffen Kildal, Egil Sørheim, Raymond
Jenssen og Asbjørn Torrissen. Gruppen har utarbeidet en handlingsplan der følgende saker er
prioritert: utbedring av Glombergan, rassikring Kilvik, unyttelse av overskuddsmasse fra
Glombergan til næringsnyttige formål, opprettholde dagens hurtigbåtforbindelser, utredning
angående tunnel Kilvik – Mo i Rana og bedre mobil- og fiberdekning i Meløy. Disse sakene
er tatt opp i møter med partiledere/formannskapet og med ordfører og rådmann.

Oppslag i Avisa Nordland 4.12.2015

MNF har fulgt behandlingen av økonomiplan for 2016 i Nordland fylkeskommune, og har i
den forbindelse vært i kontakt med fylkespolitikere og sendt innspill angående samferdsel.
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Dette gjaldt utbedringen av FV 17 Glombergan – Setvikdalen, som ble foreslått utsatt til etter
2019. Dette ble dessverre vedtatt av Fylkestinget, og det er dermed svært usikkert når
utbedring av denne veistrekningen kan starte opp.
MNF deltok også på dialogmøte med Nordland fylkeskommune angående framtidig ferge- og
hurtigbåtsamband på Nordlandskysten. Hensikten var å kartlegge det framtidige behovet for
hurtigbåter og ferger, samt å diskutere hvordan dette tilbudet skal utformes når reduserte
rammeoverføringer til fylkeskommunen trer i kraft fra 2019. Det vil bli store utfordringer med
å opprettholde dagens tilbud, og MNF vil fremme næringslivets interesser på dette området i
samarbeid med Meløy kommune.
Øvrig kommunikasjon
MNF har også påpekt behovet for bedre mobildekning i Meløy og behov for utbygging av
fibernettet i flere deler av kommunen. Dette er ved flere anledninger tatt opp i møter med
politisk ledelse i Meløy kommune.

Nettverksbygging, møteplasser og synliggjøring av næringslivet
Hovedmålsettingen er å bidra til å skape møteplasser og arenaer for dialog og
nettverksbygging, samt å bidra til en positiv profilering av næringslivet.
Nettverksbygging og møteplasser
MNF har bidratt til nettverksbygging mellom bedrifter, og mellom næringslivet og
kommunen gjenom næringslivstreff, seminarer og kontaktmøter.
Næringslivstreff
Meløy Næringsforum har gjennomført 5 næringslivstreff i 2015. I februar ble det arrangert et
åpent næringslivstreff med tema næringspolitikk. Reidar Langmo innledet etterfulgt av
partilederdebatt om næringspolitikk. I mars inviterte MNF til medlemsmøte med tema
samferdsel der Kjell Skjerve, avdelingsdirektør ved Vegavdelingen i Nordland, innledet om
samferdselsutfordringer i Meløy. MNF arrangert åpent næringslivstreff med politisk debatt på
Halsa i september der næringspolitikk stod i sentrum. I oktober ble det arrangert
næringslivstreff på Ørnes der Martin Arne Nyheim, styreleder i Løvold Industrier, delte sine
erfaringer fra bedriftsetableringer og styrearbeid. I november var tema på næringslivstreffet
forbedringsarbeid i bedrifter, der Morten Høvseth og Arve Jordal delte erfaringer fra Yara.
Det ble også arrangert julefrokost den 1. desember på Ørnes hotell. Sparebank1 Nord-Norge
spanderte julefrokost, og Trude Glad presenterte konjunkturbarometer for Nord-Norge.
Næringslivstreffene har blitt en møteplass der næringslivet og inviterte gjester kan knytte
kontakter, utveksle erfaringer, informasjon og ideer. Treffene har god oppslutning. Antall
deltakere på arrangementene har variert fra 20 til 60.
Kontaktmøter
MNF har hatt to kontaktmøter med politisk og administrativ ledelse i Meløy kommune, og ett
kontaktmøte med formannskap/partilederne i Meløy. Det er skrevet egne referat fra disse
møtene som er sendt ut til medlemmene. MNF ser dette som viktige møteplasser for dialog
med viktige beslutningstakere, og for å kunne påvirke og bedre næringslivets
rammebetingelser i kommunen. MNF har også deltatt på dialogseminar i forbindelse med
revidering av strategien i omstillingsprogrammet.
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Inspirasjonsseminar for handels- og servicebedrifter i Meløy

Seminarer
MNF var medarrangør på Gründerseminaret som Meløy Utvikling arrangerte på Støtt Brygge
den 9. juni. På seminaret var det ca 30 deltakere. Stine Estensen orienterte om Meløy
Utvikling sine virkemidler for etablerere, lokale banker orienterte om finanisering og
gründere delte sine erfaringer.
MNF arrangerte inspirasjonsseminar for handels- og servicebedrifter 28.september. Seminaret
bestod av to foredrag; ett for eiere/butikksjefer og ett felles for eiere/butikksjefer og ansatte.
Seminaret hadde 47 deltakere fra 13 bedrifter.
Meløyseminaret
Meløyseminaret ble arrangert for tredje gang 28. april, og er nå etablert som en viktig arena
og et viktig treffpunkt for næringslivet i regionen.
Seminaret startet med å sette fokus på utfordringer og muligheter for Meløy, der Stine
Estensen fra Meløy Utvikling og Knut Vareide fra Telemarksforskning innledet. Deretter var
tema landbasert industri og framtidsmuligheter. Her var foredragsholderne Frode Alfheim fra
Industri Energi, Arve Ulriksen fra Mo Industripark og Ellef Kure fra Tocircle Industries.
Seminaret ble avsluttet med en bolk om nye muligheter for næringsutvikling på kysten med
følgende innledere; Erlend Eggen fra Kontorfellesskap 1724, Hanne Toftdahl fra Vista
Analyse, Torbjørn Furulund fra NHO Service og Per Kristian Nordøy fra Helgeland
Havbruksstasjon. Seminaret samlet om lag 100 deltakere, hovedsakelig fra næringslivet i
Meløy. Også i år ble det delta ut næringspriser. Årets servicebedrift ble Mix Flipper Kiosk,
Årets gründer ble Karin Rømo Sandvik i Gode Øyeblikk og Årets bedrift ble Yara Norge.

Nettverksbygging eksternt
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MNF bidrar også med nettverksbygging utad gjennom deltakelse på konferanser, studieturer
og gjennom kontakt med andre næringsforeninger. Daglig leder i MNF har deltatt på
Nordlandskonferansen og Industrikonferansen, begge i Bodø. Daglig leder i MNF deltok også
på konferanse for alle kommuner med omstillingsprogram. MNF har vært på studietur til
Rauma, Geiranger og Lom sammen med representanter for Meløy kommune og Meløy
utvikling (jfr. avsnitt ombolyst).
MNF er deltar også som samarbeidspartner i arrangering av en regional næringslivsgalla i
Bodø våren 2016. Daglig leder i MNF er medlem av programkomiteen for dette
arrangementet som vil samle hele næringslivet i Saltenregionen.
MNF bidrar også med tilrettelegging av bedriftsbesøk når eksterne gjester besøker Meløy,
bl.a. besøkte stortingsrepresentant Margunn Ebbesen bedrifter i Meløy i forbindelse med
valgkampen og Statoils industrikoordinator, drift nord besøkte Meløy i november (jfr. avsnitt
om olje og gass).

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen og Svein Fredriksen fra Meløy Høyre besøker Norwegian Crystals

Bolyst
Hovedmålsettingen er at Meløy skal være det foretrukne sted å jobbe og bo. Folk må finne det
hensiktsmessig og ha lyst til å bosette seg - og leve i kommunen.
Positiv holdning og befolkningsvekst
MNF har de siste årene hatt fokus på bolyst, og har jobbet med å synliggjøre mulighetene i
Meløy for å bidra til at ungdom og unge voksne finner det attraktivt å bosette seg og jobbe i
kommunen. Daglig leder i MNF har i samarbeid med representanter for Meløy kommune og
Meløy Utvikling gjennomført en forstudie om bolyst på oppdrag fra Meløy Utvikling.
Forstudien har gjennomgått bolystprosjekter andre steder og vurdert og foreslått innhold og
tiltak i en bolystsatsing i Meløy. Gruppen har også vært på studietur til Rauma, Geiranger og
Lom i september. Formålet var å besøke kommuner som hadde utmerket seg innen områdene
bolyst, tilflytting, reiseliv og sentrumsutvikling på mindre tettsteder. Det er laget egne
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rapporter fra turen. Daglig leder har også deltatt på et kurs i prosjekt- og prosessledelse som
har munnet ut i et forprosjekt med tema bolyst som vil viderføres til høsten. Målet er at det
skal settes i gang et eget hovedprosjekt med tema bolyst og omdømme i Meløy i løpet av
2016.

Besøk hos næringsselskapet Nordveggen på Åndalsnes, Rauma kommune

Sentrumsutvikling
MNF ser det som viktig å utvikle Ørnes som et attraktivt kommune- og regionsenter mellom
Mo i Rana og Bodø med gode handels- og servicetilbud. Hovedinnsatsen på dette området har
vært prosjekter i samarbeid med handelsstanden for å videreføre samarbeid, profilering og
aktiviteter som ble startet opp i 2013. Dette inngår som en del av omstillingsarbeidet i Meløy.
MNF har siden høsten 2014 hatt en sekretariatsfunksjon for handelsbedriftene i Meløy. Det
gjennomføres jevnlig felles samlinger, møter med arbeidsgruppene og tiltak innen
profilering, samarbeid og utvikling av aktiviteter. Av konkrete ting er det bl.a. utarbeidet et
kart over handels- og servicebedrifter på Ørnes som kan vise tilreisende hvor de finner ulike
tilbud og gjennomført et inspirasjonsseminar for handels- og servicebedrifter. Det er også
inngått et samarbeid med firmaet Creative om bistand til felles profilering og markedsføring
av handelsstanden.
I samarbeid med Meløy Utvikling arrangerte MNF en workshop om utvikling av Ørnes som
handels- og servicesentrum den 29. april. Her deltok gårdeiere, butikkeiere og politikere. På
bakgrunn av innledning fra Hanne Toftdahl fra Vista Analyse ble muligheter og utfordringer
diskutert.

Arbeidskraft og kompetanse
MNF er opptatt av at næringslivet skal ha tilgang på god og kompetent arbeidskraft. MNF er
medlem i Kompetansenklynge Meløy. Dette er en videreføring av kompetansenettverket, og
samler alle aktørene som jobber med utvikling av kompetanse i Meløy. Formål er å få fram
kompetansebehovet, utarbeide en kompetansestrategi og en plan for kompetanseutvikling
både i privat og offentlig sektor i Meløy. Daglig leder er også medlem i arbeidsutvalget som
jobber med å få realisert et «kompetansehus» i Meløy, der aktører som jobber med
kompetanse og utviklingsarbeid samles i et felles bygg. Det er ønskelig å samle FoU- og
utdanningskompetansen slik at det blir enklere for bedrifter og voksne utdanningssøkende å ta
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kontakt. En samlokalisering vil også kunne bidra til å skape et større og mer samordnet miljø i
arbeidet med næringsutvikling, FoU og kompetanseheving.
MNF har i samarbeid med rådgiverne ved ungdomsskolene i Meløy arrangert bedriftsbesøk i
Glomfjord Industripark. Elever fra 10. klasse skoleåret 2014/2015 ved Ørnes skole,
Glomfjord skole og Enga skole besøkte 4 av bedriftene i Glomfjord Industripark i januar.
Dette ble arrangert tilsvarende bedriftsbesøk for 10. klasse skoleåret 2015/2016 fra Ørnes,
Glomfjord og Inndyr skole i november/desember.

Omstillingsarbeidet i Meløy
Hovedmålsettingen er å bidra til å sikre en god og vellykket omstillingsprosess i Meløy. MNF
har jobbet for at eksisterende næringsliv i Meløy inkluderes og får en aktiv rolle i
omstillingsarbeidet. Daglig leder i MNF er styremedlem i omstillingsstyret. Meløy
Næringsforum fikk også i 2015 tilskudd fra omstillingsstyret for å samarbeide med MU om
aktiviteter og arrangementer, samt mobilisering av næringsliv og befolkning på områdene
bolyst, kompetanseheving og etablering av nye bedrifter.
Utvikling av handels- og servicenæringen.
Daglig leder i MNF har jobbet med prosjektet «Nettverk og møteplasser for handelsbedrifter i
Meløy» i perioden 2014/2015.. Hovedmålsettingen for prosjektet er å opprettholde og
videreutvikle nettverk, møteplasser og samarbeid, samt å bidra til styrket fellesskap og «vifølelse» for handels- og servicebedrifter i Meløy. Prosjektet skal sørge for drift av nettverket,
skape møteplasser, være en pådriver for positiv profilering og for å få gjennomført tiltak og
aktiviteter i regi av arbeidsgruppene. MNF ivaretar sekretariatsfunksjonen.
Forstudie - bolyst
Daglig leder i MNF har vært prosjektleder for en forstudie om bolyst som har hatt som
målsetting å vurdere og anbefale bolystsatsinger i Meløy. Det er utarbeidet en egen rapport for
dette arbeidet. Videre er det gjennomført kurs og studietur, som det også foreligger egen
rapport fra. Arbeidet videreføres i et forprosjekt med hensikt å utarbeidet et eget bolyst- og
omdømmeprosjekt for Meløy.
Olje- og gassrelatert virksomhet
MNF samarbeider med MNU og MU om viderføring av forstudien innen olje- og gass med
tanke på muligheter for Meløy innen denne næringen. På bakgrunn av dette ble det etablert en
bedriftsklynge bestående av 6 bedrifter i Meløy som retter seg mot olje- og gassnæringen,
samt et nettverk bestående av offshoreansatte i bosatt i Meløy. Det har blitt arrangert tre felles
lunchmøter med gjensidig informasjonsutveksling. På møtet i september deltok Geir Seljeseth
fra Norsk olje- og gass. På møtet i november deltok Statoils industrikoordinator og
opplæringsansvarlig region Nord. De besøkte også Meløy videregående skole, avd.
Glomfjord. Dette arbeidet videreføres i 2016.
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Besøk av Statoils Industrikoordinator

Framtidsutsikter
Meløy kommune næmer seg nå avslutningfasen i omstillingsprogrammet etter i nedleggelsen
av REC sine fabrikker i Glomfjord. Arbeidet med å finne nye muligheter som kan gi
sysselsetting og vekst er kommet godt i gang. Omstillingsprogrammet har en porteføje på hele
157 prosjekter, hvorav 41 er tiltak rettet mot etablering av nye bedrifter og 85 er tiltak for å
utvikle dagens bedrifter. Totalt er det realisert 4 industriprosjekter og det jobbes aktivt med 8
nye prosjekter. Hittil har omstillingsprogrammet bidratt til å skape 150 nye arbeidsplasser.
Arbeidet med å skape nye arbeidsplasser viser deg imidlertid å være krevende og ta lengre tid
en antatt ved oppstart av omstillingsarbeidet. Å sikre fortsatt trykk og innsats i
omstillingsarbeidet er viktig også i avslutningsfasen for å legge grunnlaget for en fremtidig
positiv næringsutvikling i Meløy.
Meløy Næringsforum vil fortsette sitt engasjement for å skape gode rammebetingelser for
næringslivet i Meløy, noe som bl.a. innbærer oppfølging av prosjektet «næringsvennlig
kommune». MNF vil viderføre etablerte møteplasser og nettverk overfor våre
medlemsbedrifter og aktuelle samarbeidspartnere. Vi har også en viktig oppgave i å bidra til
positiv profilering og synliggjøring av næringslivet. Meløyseminaret er et viktig arrangement
i så måte og ikke minst bidrar utdeling av næringsprisene til å løfte og synliggjøre dyktige
bedrifter i Meløy både lokalt og regionalt. MNF har ny hjemmeside under utarbeidselse og
den vil også bidra til bedre profilering av medlemsbedriftene og MNF sine aktiviteter.
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Endrede økonomiske rammer for Nordland fylkeskommune får konsekevenser for samferdsel
i Nordland og Meløy har allerede merket dette. Utbedringen av Glombergan har blitt utsatt til
etter 2019 som en følge av mindre midler til fylkesveiene. Ferge- og hurtigrutesambanet på
Nordlandskysten skal også revideres. Hvilke konsekvenser dette vil få for Meløy er enda
uvisst. MNF vil fortsatt ha sterkt fokus på samferdsel i årene som kommer, og jobbe for å
påvirke politikere på lokalt og fylkeskommunalt nivå mht. bedre samferdselsløsninger i
Meløy.
Meløy står overfor nok et spennende år, både når det gjelder arbeidet med jobbskaping og økt
aktivitet i næringslivet i Meløy. Næringslivet i Meløy har merket forholdsvis lite til nedturen i
norsk oljenæring. I Innovasjonsstrategi for Nordland frenheves industri, sjømat og
opplevelsesbasert reiseliv, som de mest sentrale eksportrettede næringene i Nordland og som
viktige næringer i utviklingen av Nordlandssamfunnet. Dette er næringer som også er sentrale
i Meløy, og som det satses på i omstillingsprogramet. Det skjer mye bra og spennende i
Meløy, og MNF skal bidra til vekst og utvikling i Meløy gjennom vårt engasjement. MNF
skal være en kanal der våre medlemsedrifter kan fremme sine interesser overfor offentlige
myndigheter, og gjennom ulike aktiviteter skal MNF bidra til å skape arenaer, møteplasser og
økt samarbeid til beste for næringslivet i Meløy.
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