Fyresdal kommune

Møteprotokoll
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Formannskap
Hamaren, Næringshagen
06.06.2018
08:30 – 15:00

Fylgjande medlemmer møtte:
Namn
Erik Skjervagen
Olav Gisle Noraberg
Kjell Sverre Thoresen
Tone Irgens Veum
Anne Serine Nærum

Funksjon
Ordførar
Varaordførar
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
SP
SP
AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje:
Namn
Funksjon

Representerer

Fylgjande varamedlemmer møtte:
Namn
Møtte for

Representerer

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.)
29/18 – 36/18
Merknader til møteboka:
Godkjenning av protokoll:
________________
Erik Skjervagen
Ordførar

Fellestenesta
utvalssekretær

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

Saksliste
Utvalssaksnr

Innhald

PS 29/18

Referatsaker

PS 30/18

Årsmelding 2017 - Fyresdal kommune

PS 31/18

Rekneskap 2017 - Fyresdal kommune

PS 32/18

Økonomigjennomgang pr. 01.05.18 - finans

PS 33/18

Økonomisak pr 01.05.18 - sektor for økonomi og fellestenester

PS 34/18

TV-aksjonen Kirkens Bymisjon 2018

PS 35/18

Oppretting av selskapet Smylefår

PS 36/18

Søknader frå Fyresdal Næringshage AS om midlar for å
gjennomføre omstillingsprogram og utviklingsstøtte/tenestekjøp
2018.

Fyresdal 30. mai 2018
Erik Skjervagen
ordførar
Fellestenesta
utvalssekretær

PS 29/18 Referatsaker
RS 13/18 Orientering frå administrasjonen
RS 14/18 Økonomigjennomgang
I møtet:












Orientering om tilbud frå Hexnet v/ Bjørn Seljevold vedr. markedsføringskampanje.
Orientering om prosjekt for vidareutvikling av Hamaren Aktivitetspark v/ Aslak MomrakHaugan, Hilde M. Momrak, Birgit Reinskås Lunden og Monica Sølyst.
o Søknadsfrist på eksterne midlar frå Kulturdepartementet er 1. september og det
må gjennomførast eit forstudie før dette, kostnadsrekna til kr 90.000,-.
Formannskapet er positive til dette og løyver inntil kr 90.000,- frå formannskapet
sin disponible pott, konto 1112.490.
Forprosjektet skal presenterast for formannskapet 22. august kl. 08.30.
Orientering frå Fyresdal Næringshage AS v/ styreleiar Tor Gunnar Austjord om stoda i
dag og behov framover.
Orientering om stoda og utviklinga for Sporty AS.
Orientering om klage frå Meieriet etter gravearbeid i Sentrum. Formannskapet ber om at
administrasjonen vurderar om ein kan utsette resten av arbeidet til hausten. Legge
asfalt og eventuelt ferdigplan snarast råd på dei områda som allereie er gravd på.
Orientering om stoda rundt arbeidet med å sikre Arendal Fengsel avd. Kleivgrend.
Førespurnad frå Seljord om samarbeid om legevakt. Formannskapet ynskjer ikkje å
endre på dagens samarbeidsavtala med Arendal og avviser førespurnaden frå Seljord.
Formannskapet ynskjer å vidareføre ordninga med stemmegjeving over to dagar ved
gjennomføring av fylkes- og kommuneval i 2019.
Orientering om organisering av NAV Telemark\Vestfold.
Innovasjon Norge ber om endring av leigekontrakten med Moland Mekaniske AS.
Ordføraren får fullmakt til å underteikne ny avtale.

PS 30/18 Årsmelding 2017 Fyresdal kommune
Innstilling frå rådmannen:
Årsmelding for Fyresdal kommune 2017 blir teken til vitande.
Handsaming i Formannskap - 06.06.2018
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 06.06.2018
Årsmelding for Fyresdal kommune 2017 blir teken til vitande.

PS 31/18 Rekneskap 2017 - Fyresdal kommune
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune sin årsrekneskap for 2017 vert godkjent slik den ligg føre.
Handsaming i Formannskap - 06.06.2018
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen og uttale frå kontrollutvalet.
Vedtak i Formannskap - 06.06.2018
Fyresdal kommune sin årsrekneskap for 2017 vert godkjent slik den ligg føre.

PS 32/18 Økonomigjennomgang pr. 01.05.18 - finans
Innstilling frå rådmannen:
Den økonomiske stoda for finansområdet pr. 01.05. takast til vitande.
Ekstra inntekter, kr 1,5 millionar, utover budsjett avsettast til disp.fond.
Handsaming i Formannskap - 06.06.2018
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 06.06.2018
Den økonomiske stoda for finansområdet pr. 01.05. takast til vitande.
Ekstra inntekter, kr 1,5 millionar, utover budsjett avsettast til disp.fond.

PS 33/18 Økonomisak pr 01.05.18 - sektor for økonomi og
fellestenester
Innstilling frå rådmannen:
Den økonomiske stoda pr 1. mai 2018 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til vitande.

Handsaming i Formannskap - 06.06.2018
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 06.06.2018
Den økonomiske stoda pr 1. mai 2018 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til vitande.

PS 34/18 TV-aksjonen Kirkens Bymisjon 2018
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune løyver kr. 15 000 i økonomisk støtte til TV-aksjonen 2018 Kirkens
Bymisjon.
Kr. 15 000 blir løyvd frå konto 1490 1112 med overføring til konto 1470 1112, til disposisjon
formannskap.
Handsaming i Formannskap - 06.06.2018
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 06.06.2018
Fyresdal kommune løyver kr. 15 000 i økonomisk støtte til TV-aksjonen 2018 Kirkens
Bymisjon.
Kr. 15 000 blir løyvd frå konto 1490 1112 med overføring til konto 1470 1112, til disposisjon
formannskap.

PS 35/18 Oppretting av selskapet Smylefår
Innstilling frå rådmannen:
Føretaket Smylefår får kr 30.000,- i etablerartilskot frå næringsfondet med løyving frå kto. 1410
470 325. Tilskotet vert utbetala etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet som da går
ned frå omlag kr 1.300.000 til kr 1.270.000.
Føresetnadane for tilskotet er at forretningsplanen blir gjort ferdig og at selskapet blir registrert
med eige organisasjonsnummer.
Handsaming i Formannskap - 06.06.2018
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 06.06.2018
Føretaket Smylefår får kr 30.000,- i etablerartilskot frå næringsfondet med løyving frå kto. 1410
470 325. Tilskotet vert utbetala etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet som da går
ned frå omlag kr 1.300.000 til kr 1.270.000.
Føresetnadane for tilskotet er at forretningsplanen blir gjort ferdig og at selskapet blir registrert
med eige organisasjonsnummer.

PS 36/18 Søknader frå Fyresdal Næringshage AS om midlar for å
gjennomføre omstillingsprogram og utviklingsstøtte/tenestekjøp
2018.
Innstilling frå rådmannen:
- Fyresdal Næringshage AS sin søknad om utviklingsstøtte/tenestekjøp 2018 blir å avslå.
- Fyresdal kommune løyver inntil kr 600.000 som ekstraordinære utviklingsmidlar under
føresetnad av at Telemark fylkeskommune gjer det same. Kr 300.000 av desse er
øyremerkast
"gründerpakka". For at utviklinga av Fyresdal Næringshage ikkje skal stoppe opp øyremerkast
inntil 200.000 av løyvinga marknadsføring og promotering av Fyresdal Næringshage for å
etablere nye og utvikle eksisterande arbeidsplassar. Dei resterande midlane på kr 100.000
nyttast for utvikling av bedrifter utanfor Næringshagen og løyvast først etter at
fylkeskommunen har løyvd kr 600.000.
- Fyresdal Næringshage må legge fram ny finansieringsplan og konkretisere plan for korleis dei
vil gå fram for å marknadsføre Næringshagen utad og korleis dei vil samhandle med interne
bedrifter for å stimulere dei til ekspansjon.
- Frokostmøte, tema-/kompetansemøte blir gjennomført som del av handlingsprogrammet for
omstillingsprogrammet leia av dagleg leiar.
- Ramma for omstillingsprogrammet aukast med kr 140.000 for 2018.
Handsaming i Formannskap - 06.06.2018
Framlegg frå formannskapet:
Det løyvast kr 600.000,- til drift av Fyresdal Næringshage AS kvart år i 3 år med dekning frå
fristilte lønsmidlar frå næringssjefstillinga.
Det løyvast kr 300.000 til gjennomføring av "gründerpakka" med dekning frå næringsfondet.
Ramma til omstillingskommuneprogrammet aukast med kr 140.000 for 2018 med dekning frå
næringsfondet.
Samrøystes i samsvar med framlegget frå formannskapet.
Vedtak i Formannskap - 06.06.2018
Det løyvast kr 600.000,- til drift av Fyresdal Næringshage AS kvart år i 3 år med dekning frå
fristilte lønsmidlar frå næringssjefstillinga.
Det løyvast kr 300.000 til gjennomføring av "gründerpakka" med dekning frå næringsfondet.
Ramma til omstillingskommuneprogrammet aukast med kr 140.000 for 2018 med dekning frå
næringsfondet.

