2018-02 Drangedal næringsråd
Møteinnkalling
Tid/sted:

Tirsdag 17. april 08.00 – 10.00 / Formannskapssalen

Innkalte:

Tor Peder Lohne, Wenche Kåsene, Kjell Vågsland, Bart Burgerhoudt, Bertil
Petterson, Finn Yngve Karlsen, Halvor Olsen
Fra adm:
Tore Halvorsen
Andre:
Finn Kristensen, Stein Helge Skjelde og Geir Lia til sak 14/18
Forfall:
Kristin Flom
………………………………………………………………………………………………….

Sakliste:
11/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.

12/18 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2018 – 13.februar 2018
Saksframlegg:
Rådet behandler protokoll fra møtet 13.februar 2018. Forslag til protokoll er sendt ut tidligere.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 1/2018 – 13.februar 2018.

13/18 Kommunalt næringsfond 2018
Saksframstilling:
Drangedal vedtok dette i siste møte:
1. Drangedal Næringsråd lyser ut midler for 2018 etter i Kommunestyret vedtatte prosedyrer.
2. Drangedal Næringsråd anmoder om at det søkes aktivitetsmidler fra Fylkeskommunen til
Drangedal Næringshage
3. Gitt at midler til Drangedal kommunale næringsfond reduseres for 2018, vil prosjekter og
bedrifter som benytter seg av tilbudene i Drangedal Næringshage prioriteres.
Det er nå klart at Drangedal får 811.249 kr til Kommunalt Næringsfond. I tråd med vedtak er pengene
lyst ut offentlig med søknadsfrist 1.juni. Det er kommet inn 4 søknader til nå, og minst like mange er
under forberedelse fra søkere. Næringsrådet vedtok i epostmøte å bevilge 150.000 til Drangedal
Næringshage for likviditet til aktivitetene første halvår. Vedtaket protokolleres i dette møtet.
Næringsrådet har da 811.200 kr å fordele i 2018. Føringene er gitt i kommunestyrets vedtak og
retningslinjene som bl.a. ligger på Kommunens hjemmeside. Det er søkt om 100.000 kr i 5 år til
aktivitetsmidler i Drangedal Næringshage.

Det Næringsrådet inviteres til å behandle er følgende:
- Formelt vedtak om overføring av 150.000 kr til Drangedal Næringshage. Det berører ikke
årets tildeling på 811.000 kr.
- Si noe om fordelingen av midlene ut fra den kunnskapen vi sitter på nå, og om det er
prosjekter Næringsrådet bør holde av midler til, til høsten.
- Vurdere om det er grunner for å kunne gjøre vedtak i enkeltsaker i møtet
- Gi signaler til søker på de søknadene som har kommet inn og de vi vet om kommer. Søkere
oppgir tidsfrist, budsjetter osv. som grunn for at de ønsker å vite holdningen til søknaden.
Ettersom søknadene er av konfidensiell art, vil omtalen av dem og søknadene sendes i egen epost.
Forslag til vedtak:
Drangedal Næringsråd vedtar følgende:
1. Det vises til epoststyremøte om saken. 150.000 kr overføres Drangedal Næringshage, og
midlene hentes fra disponible midler fra før 2018.
2. Drangedal Næringsråd tar informasjonen om søknadene så langt i 2018 til orientering

14/18 Orientering fra Sørsmolt AS
Saksframlegg:
Finn Kristensen (ja, det er den tidligere industriministeren) og Stein Helge Skjelde fra Sørsmolt AS er
invitert til å holde en orientering om Sørsmolt AS og tanker om utvikling knyttet til oppdrett. Sondre E
Eie og Stian Dukefoss har signalisert planer knyttet til oppdrett i Toke. Det samme har Arne-Olav
Tveit. De er alle invitert inn i møtet. Geir Lia, Vekst i Grenlands kommunekontakt i Kragerø er også
invitert. Dette er et orienteringsmøte der formålet er å få kunnskap. Oppdrett kan bli en vekstnæring i
distriktet, og det synes som om Toke kan være særlig av interesse. Det er generelt lite kunnskap om
utfordringer på alle plan knyttet til denne næringen i vår kommune. Drangedal Næringsråd kan spille
en rolle i hvordan Kommunen videre bør håndtere saker knyttet til oppdrett.
Forslag til vedtak:
Drangedal Næringsråd tar informasjonen til orientering

15/18 Eventuelt

