2015-05 Drangedal næringsråd
Møteinnkalling
Tid/sted:

Tirsdag 8.september 08.00 – 10.00 / Formannskapssalen

Innkalte:

Wenche Kåsene, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve
Karlsen, Halvor Olsen
Tore Halvorsen
Kristin Flom, Karianne Sydtveit Reiten

Fra adm:
Forfall:

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

Sakliste:
30/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.

31/15 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2015
Saksframlegg:
Rådet behandler protokoll fra møtet 24.juni 2015. Forslag til protokoll er sendt ut tidligere.
Det kom da ikke inn forslag til endringer.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 4/2015 – 24.juni 2015.

32/15 Bør Drangedal kommune aktivt støtte tiltak som fører til økt salg av hytter?
Saksframlegg:
I kommuneplan og handlingsplanen er økt salg av hytter pekt på som en viktig satsing. For
kommunen sjøl, og for lokalt næringsliv vil en økning i hyttesalget være viktig. Kommunen
har investert i infrastruktur og for næringslivet betyr hytter jobb for håndverkere og
entreprenører. For butikkene og andre betyr opphold på hytter økt omsetning. I oversikten fra
Fylkesmannen blei det bygd 8 hytter i fjor. Det er bekymringsfullt lite, og spørsmålet er om
det kan settes inn tiltak som kan øke salget?
Olav Gjelstad er den utvikleren som selger flest hytter for tiden, og har lang erfaring innen
salg og markedsføring. Han er invitert til å fortelle om sine erfaringer og komme med forslag
til hvordan få til større salg.
Forslag til vedtak:
Næringsrådet ber rådmannen utforme et forslag til hvordan næringsfondet kan bidra til å få til
et økt salg av hytter.

33/15 Søknad til kommunalt næringsfond fra Ingunn Tveit
Saksframlegg:
Viser til vedlagt søknad i egen epost. Ingunn Tveit har etablert en bedrift kalt “Nåla i
stakken,” med formål å sy og montere bunader + tilbehør. Ber om støtte til systue. Ingunn
Tveit vil sjøl presentere bedriften og søknaden for Næringsrådet i møtet.
Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd innvilger 200.000 kr i støtte fra næringsfondet.

34/15 Søknad til kommunalt næringsfond fra Ole-Kristian Jørgensen Honerud
Saksframlegg:
Viser til søknad i egen epost. Næringsrådet utsatte å behandle søknaden i siste møte, med
begrunnelse om at det manglet noen opplysninger. Søker har nå imøtekommet dette ved å
legge fram endret søknad. Søker vil selv presentere søknaden og bedriften for Næringsrådet i
møtet.

Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd innvilger 200.000 kr i støtte fra Næringsfondet

35/15 Søknad til kommunalt næringsfond fra Salt & Sweet AS
Saksframlegg:
Viser til søknad i egen epost.
Salt&Sweet AS er en nystartet bedrift som holder til på Låven på Holte Gård. Bedriften driver
innen catering og er derfor i konkurranse med andre lokalt. Samtidig har de sine spesialiteter
og ønsker å nå ut til kunder utenfor lokalmarkedet. Deres søknad går på kompetanseheving i
forhold til synlighet på nett. Etter prinsippdiskusjonen i sak 25/15 i sist møte, vil søknaden
være støtteberettiget. Salt & Sweet AS har ikke mottatt støtte fra kommunen tidligere.
Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd innvilger støtte på 30.000 kr fra kommunalt næringsfond til
kompetanseheving innen netthandel.

36/15 Etablering av en hjemmeside for lokalt næringsliv
Saksframlegg:
Kommunen bistår Drangedal Næringsforening med å etablere en ny hjemmeside. Formålet er
å få bedre kommunikasjon med næringsdrivende, bedre kommunikasjon mellom styret og
medlemmene og bedre informasjon til publikum om lokalt næringsliv i Drangedal.
Hjemmesiden vil bli presentert i møtet. Spørsmålet er om Næringsrådet vil bli med og dekke
kostnader til etableringen. Det er videre et spørsmål om en bevilgning skal gå til Drangedal
Næringsforening, eller til Drangedal kommune.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet bevilger 50.000 kr til Drangedal Næringsforening med formål å etablere en hjemmeside
for lokalt næringsliv.

37/15 Referatsaker/ Eventuelt
Saksframlegg:
Dette er et åpent punkt hvor leder, sekretær og medlemmer kan referere kort om relevante
aktuelle saker. Det skal normalt ikke fattes vedtak. Disse sakene er meldt:



Arbeid med ny Strategisk Næringsplan. Info om prosess.
Handlingsplan for kommunalt næringsfond 2016.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar informasjonen til orientering

