Fyresdal kommune

Møteprotokoll
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Formannskap
Kommunestyresalen, Kommunehuset
20.04.2016
08:30 – 10:00

Fylgjande medlemmer møtte:
Namn
Erik Skjervagen
Christin Lindberg Skansen
Olav Gisle Noraberg
Tone Irgens Veum

Funksjon
Ordførar
Varaordførar
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje:
Namn
Funksjon
Kjell Sverre Thoresen
Medlem

Representerer
SP

Fylgjande varamedlemmer møtte:
Namn
Møtte for
Ellen Elisabeth Gasman
Kjell Sverre Thoresen

Fylgjande frå administrasjonen møtte:
Namn
Stilling
Ketil O. Kiland
rådmann
Kjersti Bergland
utvalssekretær
Saker til handsaming:(sak nr./år, f.o.m. – t.o.m.)
17/16 – 23/16
Merknader til møteboka:
Godkjenning av protokoll:
________________
Erik Skjervagen
ordførar

Fellestenesta
utvalssekretær

Rådmannen si godkjenning, jfr. sakshandsamingsrutiner pkt. 12.0:
Ketil O. Kiland
rådmann

Representerer
SP

Saksliste
Utvalssaksnr

Innhald

PS 17/16

Referatsaker

PS 18/16

Søknad om tilskot frå næringsfondet gbnr 10/1

PS 19/16

Søknad om tilskot frå næringsfondet Støylsprosjekt og utbygging
80/3

PS 20/16

Søknad om frå næringsfondet: Støylsprosjekt og utbygging 79/1

PS 21/16

Motor & Industriservice Jan Erik Klausen - Søknad om
investerings- og utviklingsstøtte mm.

PS 22/16

Søknad om midler til forprosjekt frå Fyresdal Idrettsråd Sportsdestinasjon Fyresdal AS

PS 23/16

Bedriftsnettverk - søknad om tilskot til forprosjekt

Fyresdal 11. april 2016
Erik Skjervagen
ordførar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 17/16 Referatsaker
RS 11/16 Orientering frå administrasjonen
RS 12/16 Økonomigjennomgang

I møtet:
 Rådmannen orientera om at ein har starta arbeid med å utvide samarbeid i Vest –
Telemark på ulike områder. Kommunestyret vil bli orientera i løpet av våren.
 Orientering om status i saka om eventuelt asylmottak på Foldsæ.
 Prøveboring på ny grunnvassbrønn.
 Orientering om ny energimelding til Stortinget.

PS 18/16 Søknad om tilskot frå næringsfondet gbnr 10/1
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune ser svært positivt på utbygginga med nytt fjøs til 300 vinterfora sau på
Bekkjerhus. Det er lagt avgjerande vekt på forventa sysselsettingseffekt og stor kostnad i
prosjektet, sjølv med stort tilskot frå Innovasjon Norge. Det vert løyvd kr 200.000,- i
investeringstilskot til Guro Blessum Libjå og Jan Erik Johannesen med grunnlag i ei
kostnadsramme på kr 4.200.000,-. Løyvinga blir gjeve frå næringsfondet kap. 1410 470 325
som da går ned frå disponibel sum kr 556.499,- til kr 356.499,-. Tilskotet vert utbetalt etter
gjeldande reglar for bruk av næringsfondet.
Handsaming i Formannskap - 20.04.2016
Framlegg frå Tone I. Veum:
Som innstillinga frå rådmannen men med eit tilskot på kr 250.000,-.
2 røyster for framlegget frå Tone I. Veum.
3 røyster for innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 20.04.2016
Fyresdal kommune ser svært positivt på utbygginga med nytt fjøs til 300 vinterfora sau på
Bekkjerhus. Det er lagt avgjerande vekt på forventa sysselsettingseffekt og stor kostnad i
prosjektet, sjølv med stort tilskot frå Innovasjon Norge. Det vert løyvd kr 200.000,- i
investeringstilskot til Guro Blessum Libjå og Jan Erik Johannesen med grunnlag i ei
kostnadsramme på kr 4.200.000,-. Løyvinga blir gjeve frå næringsfondet kap. 1410 470 325
som da går ned frå disponibel sum kr 556.499,- til kr 356.499,-. Tilskotet vert utbetalt etter
gjeldande reglar for bruk av næringsfondet.

PS 19/16 Søknad om tilskot frå næringsfondet Støylsprosjekt og
utbygging 80/3
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune ser positivt på utbygging på Tortveit og Saupstøyl, der vi no får vekt liv i vår
gamle, tradisjonsrike støylskultur att. Investeringa gjev ein sysselsetjingseffekt på 1,5 årsverk.
Det vert løyvd kr. 50.000,- i tilskot til Siv og Per Helge Seltveit med grunnlag i ei
kostnadsramme på kr. 2.115.000,-. Kr. 10.000,- av tilskotet vert øyremerkt felles
profilering/marknadsføring av prosjekta Tortveit/Songedalstveiten. Løyvinga blir gjeve frå
næringsfondet kap. 1410 470 325 som da går ned frå disponibel sum kr. 356.499,- til kr.
306.499,-. Tilskotet vert utbetalt etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet.
Handsaming i Formannskap - 20.04.2016
Framlegg frå ordføraren:
Som innstillinga frå rådmannen men med eit tilskot på kr 25.000 som oppmuntringstilskot.
3 røyster for framlegget frå ordføraren.
2 røyster for innstillinga frå rådmannen.

Vedtak i Formannskap - 20.04.2016
Fyresdal kommune ser positivt på utbygging på Tortveit og Saupstøyl, der vi no får vekt liv i vår
gamle, tradisjonsrike støylskultur att. Investeringa gjev ein sysselsetjingseffekt på 1,5 årsverk.
Det vert løyvd kr. 25.000,- i tilskot til Siv og Per Helge Seltveit med grunnlag i ei
kostnadsramme på kr. 2.115.000,-. Kr. 10.000,- av tilskotet vert øyremerkt felles
profilering/marknadsføring av prosjekta Tortveit/Songedalstveiten. Løyvinga blir gjeve frå
næringsfondet kap. 1410 470 325 som da går ned frå disponibel sum kr. 356.000,- til kr.
331.000,-. Tilskotet vert utbetalt etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet.

PS 20/16 Søknad om tilskot frå næringsfondet: Støylsprosjekt og
utbygging 79/1
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune ser positivt på utbygging på Songedalstveiten og Leivdalen, der vi no får
vekt liv i vår gamle, tradisjonsrike støylskultur att. Investeringa gjev ein sysselsetjingseffekt på
1,5 årsverk. Det vert løyvd kr. 50.000,- i tilskot til Anne Ingunn Hanserud og Hans Christian
Jørgensen med grunnlag i ei kostnadsramme på kr. 2.445.000,-. Kr. 10.000,- av tilskotet vert
øyremerkt felles profilering/marknadsføring av prosjekta Tortveit/Songedalstveiten. Løyvinga
blir gjeve frå næringsfondet kap. 1410 470 325 som da går ned frå disponibel sum kr. 306.499,til kr. 256.000,-. Tilskotet vert utbetalt etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet.
Handsaming i Formannskap - 20.04.2016
Framlegg frå ordføraren:
Som innstillinga frå rådmannen men med eit tilskot på kr 25.000,-.
3 røyster for framlegget frå ordføraren.
2 røyster for innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 20.04.2016
Fyresdal kommune ser positivt på utbygging på Songedalstveiten og Leivdalen, der vi no får
vekt liv i vår gamle, tradisjonsrike støylskultur att. Investeringa gjev ein sysselsetjingseffekt på
1,5 årsverk. Det vert løyvd kr. 25.000,- i tilskot til Anne Ingunn Hanserud og Hans Christian
Jørgensen med grunnlag i ei kostnadsramme på kr. 2.445.000,-. Kr. 10.000,- av tilskotet vert
øyremerkt felles profilering/marknadsføring av prosjekta Tortveit/Songedalstveiten. Løyvinga
blir gjeve frå næringsfondet kap. 1410 470 325 som da går ned frå disponibel sum kr. 331.000,til kr. 306.000,-. Tilskotet vert utbetalt etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet.

PS 21/16 Motor & Industriservice Jan Erik Klausen - Søknad om
investerings- og utviklingsstøtte mm.
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune ser svært positivt på utvidinga og satsinga til verksemda Motor &
Industriservice Jan Erik Klausen, legg vekt på den direkte sysselsetjingseffekten verksemda
gjev, samt potensialet for vekst. Det vert løyvd kr. 100 000,- som investerings- og
utviklingsstøtte..

Løyvinga blir gjeve frå næringsfondet kap. 1410 470 325 som da går ned frå disponibel sum kr.
256 000,- til kr. 156 000,-. Tilskotet vert utbetalt etter gjeldande reglar for bruk av
næringsfondet.
Handsaming i Formannskap - 20.04.2016
Framlegg frå ordføraren:
Som innstillinga frå rådmannen men med eit tilskot på kr 150.000,-.
3 røyster for framlegget frå ordføraren.
2 røyster for innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 20.04.2016
Fyresdal kommune ser svært positivt på utvidinga og satsinga til verksemda Motor &
Industriservice Jan Erik Klausen, legg vekt på den direkte sysselsetjingseffekten verksemda
gjev, samt potensialet for vekst. Det vert løyvd kr. 150 000,- som investerings- og
utviklingsstøtte..
Løyvinga blir gjeve frå næringsfondet kap. 1410 470 325 som da går ned frå disponibel sum kr.
306 000,- til kr. 156 000,-. Tilskotet vert utbetalt etter gjeldande reglar for bruk av
næringsfondet.

PS 22/16 Søknad om midler til forprosjekt frå Fyresdal Idrettsråd Sportsdestinasjon Fyresdal AS
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune ser at det kan ligge eit potensiale i ideen bak søknaden om å etablere
arrangementsselskapet Sportsdestinasjon Fyresdal as. Med grunnlag i næringsfondets og
kommunen sin situasjon spesielt i 2016 og 2017, ser ein det likevel ikkje som rett å stø opp om
å lage eit forprosjekt for etableringa ved å løyve dei omsøkte midlane på kr. 50 000,- i tillegg til
administrative ressursar. Søknaden blir difor avslegen.
Handsaming i Formannskap - 20.04.2016
Framlegg frå Elisabeth Gasman:
Fyresdal kommune støttar søknaden med kr 50.000,- med løyving frå næringsfondet 1410.470.
I tillegg vert det lagt inn kr 20.000,- i eigeninnsats.
Løyvinga vert gjeve under føresetnad av at prosjektet vert fullfinansiera før igangsetting.
Disponibel sum på næringsfondet vil gå frå kr. 156 000,- til kr. 106 000,-.
4 røyster for framlegget frå Elisabeth Gasman.
1 røyst for innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 20.04.2016
Fyresdal kommune støttar søknaden med kr 50.000,- med løyving frå næringsfondet 1410.470.
I tillegg vert det lagt inn kr 20.000,- i eigeninnsats.
Løyvinga vert gjeve under føresetnad av at prosjektet vert fullfinansiera før igangsetting.
Disponibel sum på næringsfondet vil gå frå kr. 156 000,- til kr. 106 000,-.

PS 23/16 Bedriftsnettverk - søknad om tilskot til forprosjekt
Innstilling frå rådmannen:
Søknad om tilskot til forprosjekt for bedriftsnettverk blir ikkje imøtekome.
Handsaming i Formannskap - 20.04.2016
Framlegg frå Olav Gisle Noraberg:
Fyresdal kommune løyver kr 25.000 til forprosjekt for bedriftsnettverk under føresetnad av at
Hjartdal kommune gjer det same. Løyving frå næringsfondet 1410.470. Det er då att kr 81.000,på næringsfondet.
3 røyster for framlegget frå Olav Gisle Noraberg.
2 røyster for innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 20.04.2016
Fyresdal kommune løyver kr 25.000 til forprosjekt for bedriftsnettverk under føresetnad av at
Hjartdal kommune gjer det same. Løyving frå næringsfondet 1410.470. Det er då att kr 81.000,på næringsfondet.

