2013-05 Drangedal næringsråd
Møteinnkalling
Tid/sted:

Tirsdag 19. november - 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:

27/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.

28/13 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2013
Saksframlegg:
Styret behandler forslag til protokoll som var sendt styret 25.september 2013. Det kom ikke
inn kommentarer til forslaget
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 4/2013 – 24.september 2013.

29/13 Plan for bruk av kommunale virkemidler 2014 - 2024
Saksframlegg:
Drangedal Næringsråd har bedt Rådmannen utarbeide en næringsplan for Drangedal. I
prosessen fram mot endelig produkt har Næringsrådet og Næringsforeningen vært delaktige. I
teksten i planen er det redegjort for hvorfor planen er formet slik den er. Plandokumentet
munner ut i 10 tiltak. Disse legges inn som handlingsplan for bruk av kommunale virkemidler,
herunder kommunalt næringsfond i årene som kommer. Se vedlegget hele punkt C.
Forslag til vedtak:
Drangedal Næringsråd stiller seg bak Rådmannens vurderinger i sak om bruk av kommunale
virkemidler i næringsarbeidet i Drangedal 2014 – 2024

30/13 Årsrapport 2013 – sak til kommunestyret, kommunalt næringsfond
Saksframlegg:
Vedlagt følger saken kommunestyret skal ha hvert år. Kommunestyret skal godkjenne
bevilgningene fra kommunalt næringsfond for inneværende år, og vedta en handlingsplan for
bruken av midler for 2014. Kommunestyrebehandlingen er nødvendig for at Drangedal skal
få nye midler til kommunalt næringsfond fra Fylket. I vedtektenes§6 for Drangedal
Næringsråd står det at næringsrådet skal vurdere om vedtektene behøver å endres.
Rådmannen foreslår at de ikke endres.
Forslag til vedtak:
Drangedal Næringsråd slutter seg til Rådmannens vurderinger i sak 30/13 og Rådmannens
forslag til vedtak i saken

31/13 Referatpunkter
Rådmann, Ordfører og representantene refererer muntlig om saker som er relevante for
Rådet
Forslag til vedtak:
Rådet tar referatene til orientering

32/13 Møteplan for 2014
Saksframlegg:
Erfaringene fra 2013 viser at det har vært en fornuftig møtefrekvens i forhold til antall saker
som skal behandles. Det foreslås derfor 6 møter i 2014. Saker som må behandles i forhold til
års-hjulet er Kommunalt Næringsfond, minimum tre ganger, og en årsrapport til
kommunestyret. Næringsrådet fastsetter møtedatoer og tidspunkt for møter. Det foreslås at
Rådet fastsetter første møtedato i 2014, og at de øvrige datoer blir bestemt på dette møtet.
Forslag til vedtak:
Neste møte settes til xx.xx2014. Sekretær bes utarbeide et forslag til møteplan for 2014 som
sak til neste møte i Drangedal Næringsråd.
Eventuelt

