2018-03 Drangedal næringsråd
Møteinnkalling – åpent møte
Tid/sted:

Tirsdag 12. juni 08.00 – 10.00 / Formannskapssalen

Innkalte:

Tor Peder Lohne, Wenche Kåsene, Kjell Vågsland, Bart Burgerhoudt, Bertil
Petterson, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Fra adm:
Tore Halvorsen
Andre:
Forfall:
………………………………………………………………………………………………….
Sakliste:
20/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.

21/18 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2018 – 17.april 2018
Saksframlegg:
Rådet behandler protokoll fra møtet 17.april 2018. Forslag til protokoll er sendt ut tidligere.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 2/2018 – 17.april 2018.

22/18 Behandling av søknader til Kommunalt Næringsfond
Saksframstilling:
Drangedal Næringsråd satte 1.juni som frist for å få behandlet søknader i denne runden. Det er totalt
811.249 kr å fordele. Normalt må vi sette av 5 %, 40.562 til forvaltning av fondet. I siste møte blei det
gjort bevilgninger på 160.000 kr fra rammen. Næringsrådet signaliserte også at det ønsket å holde
igjen midler til et hovedprosjekt til høsten innen “Reiseliv, mat og opplevelser.” Det blei også
signalisert at prosjekter som styrket Drangedal Næringshage ville bli prioritert. Det medfører at det er
svært lite midler å bevilge i denne runden. Ser man bort fra disse føringene, er det 610.687 kr i fondet.
Næringsrådet bør vurdere å holde tilbake halvparten for bruk til høsten, da med tanke på prosjekter
som er under planlegging og som vil ha stor betydning for næringsutvikling i Drangedal. Med de
forslagene til bevilgninger som følger under, vil det være om lag 265.000 kr igjen til høsten.
Forslag til vedtak:

Drangedal Næringsråd tar informasjonen til orientering

Sakene 23 – 28 behandles i lukket møte
23/18 Behandling av søknad 18-0010 fra Vestmarfestivalen AS
23/18 Behandling av søknad 18-0011 fra Hardhaus – Band AS
24/18 Behandling av søknad 18-0012 fra Lia aktivitets og hytteservice AS
25/18 Behandling av søknad 18-0013 fra Lia aktivitets og hytteservice AS
26/18 Behandling av søknad 18-0014 fra Nåla i stakken
27/18 Behandling av søknad 18-0016 fra Holte Gård Drangedal AS
28/18 Behandling av søknad 18-0017 fra Tokedølen 2 AS
29/18 Prosjekt “Bærekraftig fiskeoppdrett i Nedre Telemark
Saksframstilling:
Kragerø og Drangedal har startet opp en idestudie vi kaller “Bærekraftig fiskeoppdrett i Nedre
Telemark.” Tone Skau Jonassen fra Bergfalds miljørådgivere er engasjert for å jobbe med dette. Det
planlegges å etablere et bedriftsnettverk. Hvis det er grunnlag for det, vil bedriftsnettverket søke
midler hos Innovasjon Norge og Fylkeskommunen til et prosjekt. Vekst i Grenland har allerede lagt inn
25.000 kr i forarbeidet, mens Kragerø kommune og Drangedal kommune skal legge inn 60.000 kr
hver. Se vedlegg mht. innhold i forstudie.
Forslag til vedtak:
Drangedal Næringsråd setter av 60.000 kr til samarbeidsprosjektet “Bærekraftig fiskeoppdrett i
Nedre Telemark.
30/18 Halvårsrapport fra Drangedal Næringshage
Saksframstilling:
Det er utarbeidet en rapport for første knappe halvår for Drangedal Næringshage. Denne er sendt
Drangedal kommune for behandling i Hovedutvalg for næring og til Formannskapet.
Halvårsrapporten er lagt ved sakspapirene som vedlegg.
Forslag til vedtak:
Halvårsrapporten fra Drangedal Næringshage tas til orientering

31/18 Eventuelt

