2013-02 Drangedal næringsråd
Møteinnkalling
Tid/sted:

Torsdag 7. mai - 08.00 / Formannskapssalen

Innkalte:

Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn
Yngve Karlsen, Kristin Flom
Tore Halvorsen

Fra adm:
Forfall:
Møtt vara:
Referent:

………………………………………………………………………………………………….

Sakliste:

07/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.

08/13 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2013
Saksframlegg:
Styret behandler forslag til protokoll som var sendt styret 4.april 2013. Det kom ikke inn
kommentarer til forslaget.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 1/2013 - 4.april 2013. Det anses for
denne, og framtidige protokoller, unødvendig å protokollere stemmegivning når vedtak er
enstemmige j.fr vedtektenes § 4, siste avsnitt

09/13 Møteplan for Drangedal næringsråd 2013
Saksframlegg:
Styret drøfter en plan for hva som skal behandles på styremøtene resten av året, blant annet
for å overholde tidsfrister. De større sakene kan planlegges, men det vil selvsagt dukke opp
saker underveis. Derfor må ikke møtene som planlegges nå ha full agenda. I tillegg kan det
bli behov for ekstra møter. Det foreslås følgende foreløpige møteplan, med et hovedpunkt på
hvert møte:
Møtenr Måned – uke
Hovedtema
Andre saker
1.
4. april
Konstituering
Behandle vedtekter
2.
7. mai
Kommunalt næringsfond
Møteplan
3.
august
Næringsplan 2014 - 2020
Utlysning KNF
4
september
Bevilgninger KNF
Handlingsplan 2014

5

november

Årsrapport

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner møteplanen som foreslått

10/13 Kommunalt næringsfond (KNF) – søknadsprosess og prioriteringer
Saksframlegg
Vedtatt handlingsplan anses å være førende for hvordan kommunen bør prioritere midlene i
kommunalt næringsfond. De tiltakene i handlingsplanen som anses som særlig aktuelle for
fondet som virkemiddel er punkter med uthevet skrift:
1. Få flere besøkende til Drangedal gjennom å utvikle gode opplevelsesprodukter
2. Starte hovedprosjektet “Smaken av Drangedal”
3. Bidra til å realisere bygging av ekspressheis - tiltak som øker attraktiviteten til
Gautefall
4. Starte leilighetsutvikling ved Toke Brygge og stimulere til flere boliger i
bygdesentrene
5. Etablere en ny bedrift innen produksjon av kvalitetsmat
6. Holde nivået mht. etablererveiledning og entreprenørskapsarbeid
7. Gjennomføre år 2 av Innflytter-prosjektet og evaluere dette
8. Gjennomføre avviklingen av Drangedal Næringsselskap AS og integreringen i ny
organisasjon
9. Tiltak for å modernisere handel, sørvis og nye kontor-arbeidsplasser
10. Gjennomføre 10 bedriftsbesøk og møter med næringsliv med Rådmannen til stede
De signalene kommunen har fått når det gjelder bruk av KNF vurderes som noe sprikende.
Det er vanskelig å se begrensninger mht. hva midlene kan nyttes til. Det bildet understøttes av
praksis i Telemark, og uttalelser fra ansvarlige for ordningen. Samtidig kommer det fram i
rundskriv fra KRD at det forventes en streng og resultatorientert bruk av pengene. I saken til
vårt kommunestyre vektla rådmannen resultater, og at KNF skulle gi synlige resultater.
Det anbefales derfor at Drangedal næringsråd prioriterer stramt, og heller får gjennomført
få, men viktige tiltak, framfor å spre midler over en rekke områder. Det anbefales å bruke
KNF til å støtte opp om de tiltakene som er uthevet. Det bør videre prioriteres innenfor de
uthevede punktene. Av disse er det punkt 3 som vurderes å ha størst betydning for
næringsutvikling i Drangedal. Det ligger til grunn for kommunalt engasjement i prosjekt
“Gautefall Utvikling.”
Det er et krav at midlene i KNF skal lyses ut offentlig. Utlysningsteksten bør avspeile hvilke
søknader som vil bli prioritert av Drangedal næringsråd. Handlingsplanen for 2013 er
ganske konkret, og det foreslås at styret fordeler midlene til disse tiltakene. Rådmannen
legger den tolkningen av retningslinjene til grunn at kravet til offentlig utlysning skal sikre
åpenhet, og mulighet til å påvirke beslutninger. Hele utlysningsteksten bør legges på

kommunens hjemmeside. Opplysning om hvor informasjonen kan finnes, legges som nyhet på
hjemmeside, samt som annonse i Drangedalsposten.
Som vedlegg til saken legges fire dokumenter som omhandler sentrale retningslinjer for KNF
og RDA-midler. Det anses som viktig at styret kjenner innholdet i disse dokumentene og
benytter dette møtet til å drøfte hva retningslinjene betyr for tildeling i Drangedal. Styret bør
si sin mening om hvilke tiltak det bør jobbes med, og som kan forvente støtte fra KNF.
Rådmannen foreslår å vente med å lyse ut midlene.
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes å utarbeide et forslag til utlysningstekst til styremøtet i august i tråd med
styrets diskusjon.

11/13 Søknader til kommunalt næringsfond
Saksframlegg:
Det kommet inn to konkrete søknader til KNF og noen muntlige forespørsler. Søknaden fra
Drangedal And AS vurderes som kurant, og kan behandles til høsten og dekkes av midler for
2013. Søker ønsker en forhåndsuttalelse fra kommunen i forhold til finansieringsplanen.
Søknaden fra Gautefall Bookingsentral AS omhandler tiltak for sommersesongen, og må
avklares raskt. Hvis rådet er positive, kan unyttede midler for 2012 være aktuell, samtidig bør
søknaden endres en del for å falle inn under retningslinjene. Næringsrådet drøfter sakene og
vurderer den videre behandlingen.
Forslag til vedtak:
1. Drangedal næringsråd er positive til tiltaket. Søknad fra Drangedal And AS legges til side i
påvente av utlysning av midler for 2013.
2. Drangedal næringsråd gir rådets leder fullmakt til å gjøre vedtak i søknad fra Gautefall
Bookingsentral AS

12/13 Næringsplan for Drangedal kommune
Saksframlegg:
Næringsplan for Drangedal kommune 2007 – 2011er en delplan i gjeldende kommuneplan for
Drangedal. Kommunestyret vedtok i 2012 at Strategisk næringsplan for Grenland skal gjelde
som overordnet næringsplan for Drangedal og at Drangedal skal utarbeide årlige
handlingsplaner for næring. Disse handlingsplanene har i stor grad vært handlingsplaner for
Drangedal næringsselskap AS. Det er behov for å ha en lokal næringsplan som både har mer
enn et år som perspektiv, og som er noe breiere i sitt omfang. Landbruk og skogbruk har falt
utenom handlingsplanene. Det skyldes den administrative organiseringen i kommunen, og
delvis også på fylkesnivå. Plan, økonomi, infrastruktur og generell samfunnsutvikling, er
andre områder som påvirker næringsutvikling, og som bør implementeres i en næringsplan.

Rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen er ikke satt i gang. Å rullere næringsplanen
vil være en fordel. Planen kan med enkelhet redigeres inn som eget kapittel i
kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til vedtak:
Styret ber rådmannen å rullere Næringsplan for Drangedal kommune 2007 – 2011 med
perspektiv fram mot 2020. Næringsrådet ønsker å være referansegruppe, og planen ønskes
fremmet for kommunestyret i år.

13/13 Referatpunkter
Saksframlegg:
I dette punktet på dagsorden vil rådmannen kort orientere om saker som anses som relevante
for rådet. Det vil være åpent for rådets medlemmer til å gjøre tilsvarende. Det skal normalt
ikke fattes vedtak i disse sakene, men det kan være aktuelt å be om å få punktet opp som en
sak på neste møte. Rådmannen ønsker å orientere om følgende saker:









Gautefall utvikling
Evaluering av Innflytterprosjektet – forprosjekt i regi av Telemarksforskning
Sommerjobb for ungdom
Gründercamp
Kommunestyrebehandling av vedtektene til Drangedal næringsråd
Årsmøte i Telemarksreiser AL og Telemark reiselivsråd
Sentrumsutvikling – Toke Brygge – Drangedalsdagene
Smaken av Drangedal – framdrift

Forslag til vedtak:
Styret tar referatene til orientering

14/13 Eventuelt

