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SISO VEKST AS - ANMODNING OM STØTTE TIL INVESTERING

Vedlegg: . Brev fra Siso Vekst AS, datert 27. September 20 IL.

. Formannskapssak:

o 021/11, Siso vekst

o 015/10, Siso Vekst AS - søknad om finansiel1 støte til investeringer til
vedproduksjon

o 072/06, Siso Vekst AS - søknad om økonomisk støtte

o 003/12, Siso Vekst AS - Søknad om økonomisk støte 2011

Sammendrag: .

Fauske kommune har mottatt henvendelse fra Siso Vekst AS hvor det anodes om støtte til å
gjøre nødvendige investeringer for å omstruktuere og for å forbedre bedriftens produksjons- og
attføringstilbud, herunder bedre tilrettelagt maskinelt utstyr til produksjon og paking av
bjørkeved. Søknaden er datert 15. november 2011 og er også sendt til NAV Nordland og Sørfold
kommune. Siso Vekst AS ser for seg følgende finansieringsplan:

Egeninnsats Sis o Vekst AS Kr 66 718,.
Tilskudd Fauske kommune Kr 122 383,-
Tilskudd Sørfold kommune Kr 122383,-
Tilskudd NAV Nordland Kr 122 383,-
TOTALT INVESTERINGSBEHOV Kr 433 866,-

Siso Vekst AS er en tiltaksbedrift for arbeidsmarkedstiltaket Vr A (Varig Tilrettelagt Arbeid).
Bedriften tilbyr arbeid til personer i Fauske og Sørfold kommune som ikke kan få jobb på det
ordinære arbeìdsmarkedet. Selskapet har kontor- og produksjonslokaler på Trollbukta
industriområde i Sørfold kommune. Fauske kommune og Sørfold kommune eier hhv 49 % og 51
% av aksjene.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen mener at den mottatte søknaden er et steg i riktig retning for å øke produktîvitet og
lønnsomhet i bedriften samt forbedre tilretteleggingen for VT A bruerne.

Rådmanen viser til sak 003/11 som ble behandlet i formanskapet den 31. oktober 2011 hvor
det går fram at den økonomiske situasjonen er svært alvorlig for driftsåret 2011. Det ble i det



skriftlige underlaget fra selskapet blant annet rettet fokus mot at bjørkeved produksjonen framsto
som lønnsom. Denne konkete investeringen vil medføre at produksjonen framstår som enda mer
robust og bærekraftig over tid.

Det er derimot fortsatt grunn til å påpeke viktigheten av den samarbeidsavtalen som eksisterer
.mellom .bedriften og Bodø.fengseLog den betydning dette samarheidetharpå.dagens.omfangav
vedproduksjon, som er vel 15 000 sekker pr år. Nedenfor er et utdrag fra rådmannens vudering
i sak 003/12:

"Det er betydelig risiko iforbindelse med den eneste lønnsomme produksjonen, nemlig
vedproduksjonen. For 2011 utgjør dette vel 325 000 NOK i positiv effekt på drifsresultatet. Ved-
produksjonen er tuftet på en skjør avtale med Bodø fengsel om å benytte innsatte som arbeidskraft. Denne
arbeidskraften er svært usikker. NAV Nordland har varslet om at NAV ikke vil kunne fort-sette med å gi
Bodø fengsel økonomisk støtte til arbeidstrening på Siso Vekst AS da bedrifen er en attførings bedrif og
at dette vil bryte med regelverket. Dette vil kunne innebære at gratis arbeids-kraft faller bort og at det
økonomiske resultat vil forverres som følger av dette. "

Dersoni dette samarbeidet skulle falle bort, uvisst av hvilken gru, så vil grulaget for

lønnsom bjørkeved produksjon være svært vanskelig å opprettholde og dermed vil også
gjeldende investering framstå som uhensiktsmessig sett fra et økonomisk perspektiv. Produksjon
av bjørkeved vil da bare være bli utført av VTA bruerne og følgelig vil det gî en lavere
produksjon. På tross av dette vil investeringen fortsatt være nytig for ansatte VTA bruere ved
bedriften da flere vil kune ha sitt virke i og rundt bjørkeved produksjonen.

Det foreligger til dags dato enda ingen avklaring ift NAV Nordland vedrørende gyldig- heten av
samarbeidet mellom Siso Vekst AS og Bodø fengsel, men Fauske kommune har forespur NAV
Nordland og forventer en relativ rask tilbakemelding på saken før nytår. Den økonomiske
risikoen bæres av Fauske og Sørfold kommune samt NAV Nordland med hver sin ideelle
tredjedel ift totalsum.

INNSTILLING:

SiS O Vekst AS innvilges kr 122383 kroner i tilskudd fra Fauske kommune til
omstruktu-rering av bedriftens produksjons- og attføringstilbud.

1. Tilsagnet står ved lag i 6 måneder regnet fra vedtaksdato og kan utbetales på grulag
av følgende forutsetninger/dokumentasjoner:
I.L" At virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt andre relevante

registre.
1.2 At det investeringsprogram som ligger til gru for dette vedtaket er fullfinansiert

som forutsatt.
1.3 At utgifter til investeringer dokumenteres ved revisorbekreftet prosjektregnskap,

relevant for den investeringsplan som ligger til grun for vedtaket. Eventuelle
avvik vil resultere i forholdsmessige avkortninger i tilsagnsbeløpet.

1.4 Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan skje
etter at minimum 50 % av investeringsprogramet er gjennomført, dog slik at
kravet til dokumentasjon er det samme som ì foregående punkt 1.1., 1.2. og 1.3.
første ledd.

1.5 Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfondet og er bare gyldig dersom Sørfold
kommune og NAV Nordland fatter likelydende vedtak ift finasieringsbeløp.
Utbetalingene belastes næringsfondet.
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Klassanng
Org. nr.:
Adresse:

986 979 506 MVA
Trollbukta
8226 STRAUMEN
75698090
75698091
post~$isQ.no
WW.siso.no
4509.21.47146

Ordfører og Rådmann i
Fauske kommune
i egenskap av eiere av SISO Vekst AS

Telefon:
Faks:
E.Post:.
Internett:
Bankgiro:

Deres ref.: Vår ref.: STK Dato: 27.09.11

Avklaring

SISO Vekst sin økonomiske situasjon bør være godt kjent . eierne av selskapet, og i løpet av ( .

2010/2011 ble det avholdt flere møter med sikte på og fi sninger. August 2011 ble søknad om
økte rammebetingelser levert Fauske kommune, som . i å snu den negativ.e økonomiske
situasjonen ved bedriften. Ordfører og rådma e kommune har i den forbindelse bedt
SISO Vekst AS utarbeide en forretningspla . 2011, for å vise hvordan bedriften skal

kunne snu økonomien, og forhindre at bed kkumulerer negative resultat.
I styremøte ved SISO Vekst AS 14.09.201 .le styret seg i at elet skal brukes tid og
energi på å utarbeide en forretriingspla, .. er vi herved kort og gOdt en nødvendig
handlingsplan kombinert med en nær Ise aV hvilke hovedaktiviteter sisa Vekst AS
beskjeftiger Ség med-o .

1. Tilskudd på frisk ege

· Det er ingen tvil
økonomisk drift". . ra
akkumulert HELE mi.
selskapet fått tilført
Kommune på 500:

. forbedre likviditete

. AS omgående trenger å komme over i en "positiv
ijor og frem til nå:(utgang aug) har bedriften

.000.- i underSkud~På d,rifta. i samnie periode har
nom en emisjon, samt etJåneopptak hos Sørfold

mlet kr 900.000.- som påirigén måte har klart å
se tiltak ble gjennomført våren 2011. C.'

· Hvis vi ser på ø pr. 31.08.11 vii en tiltenkt kapitalutvidelse medføre:
Posten bank o . es til kr 1.584.578.- Det vii igjen føre til en samlet
totalkapital på kr .583.3 .- Deretter justeres innskutt egenkapital til totalt
kr 2.300.000.- på egenkapitallgjeldsiden ¡balansen. Dette fører igjen til at nå blir
sum~genkapital positiv med kr 665.739.- Ny egenkapital bli således bli på 25,77 %.

Hva oppnår man da;

Ved en egenkapital på 25 % så vil man normalt være "søkergod"ovenfor ulike
finansinstitusjoner, og kunne fornye, bilpark, utstyr, iverksette nye lønnsomme
planer. Dette skal vurderes nøye 6g sees i sammenheng med ny tiltenkt
aksjekapitaL. Styret får handligsrom såfremt kapitalutvidelsen blir oppfylt, og således
innfrir man kravene § 3 - 5 i aksjeloven.

European Qualify
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· Selskapets egenkapital må styrkes betydelig. Dette vil være med à gi en trygg

plattform for videre utvikling, og gjøre selskapet kredittverdig. Vi har pr i dag ingen
lån i bank.

2. Økt medfinansiering

Kommunal egenandel
Det kreves av våre eiere og av NAV at vi skal yte omsorg, bistand og tilrettelegging,
samtidig som vi skal drive markedsføring, produktutvikling og ha inntjening på
produksjonen. i mange tilfeller er dette en vanskelig balansegang for 8180 Vekst.

Vår bekymring er at man pga. av bedriftens krav til lønnsomhet, til slutt vil vegre seg for
å ansette mennesker med de største bistandsbehovene.

8180 Vekst har totalt 20 VTA plasser. 13 av disse plassene er øremerket Fauske
R()mmune sine Innbyggere. ..

.. -~---- ---- '- ~ -- - .-.:- ___o __ __ . ...____ - _..- -- - - -- --

. omsorgstilbud gjennom kommunen og går sa
ressursKrevende brukere (+ en søknad). Tot
vedtak på kommunal oppfølging ent r r.
habiliteringstjenesten.
Nòen av våre tfltaksansatte fra R
mestrer å fylle minstekravet for

Pr. Ydag-na(vPI1rtTIaksa-risaffedra-Fau$Ke. 33 %av disse har et heldøgns
Iigvis under begrepet ekstra

% av deltakerne fra Fauske, har
psykiatritjenesten eller miljø- og

(

omfattende bistandsbehov at de ikke
. A tiltak.

Såfremt $180 Vekst ikke få
2011 desverre skrive ut til
de 13 plassene som er' .
vi får finansiert av NA
res$urskrevençfe ute
Vi mottar ì dag 32 O
under begrepet ekst
altså binder opp en pers
lønn, forsikring, arbeicJs

Ved utvelgelsen av hvil
de som ikke fyller min
bli overlatttil det kom

. munaleegenandelen, må vi fra 1.. november
aFçiuske kommune, slik at vi kun står igjen med

nen er at vi ikke kan ha inne flere deltakere enn
år med tap på å ha inne deltakere som er så

er for de vi har i "ove:rlass" og noen av disse går
e brukere og i perioder krever 1 :1 oppfølging,
oss. Av denne utgiftsdekningen skal vi betale
kostnader.

e-Ört skal skrives ut, vii vi først vurdere å skrive ut
VTA - de med størst bistandsbehov, som igjen vil

eàpparatet for videre oppfølging. C
. En økning av de

minimumssats
480000 pr år.

. VTA ~ tilskudd NAV Nordland (innvilges for 3 mnd av gangen).

. Sats for 2011 er på kr 128 340 pr VTA deltaker pr år.

. 20 deltakere gir da:

· Kommunal medfinansiering Sørfold, 7 pl. 25 % (40 %)
· Kommunal medfinansiering Fauske, 18 pl. 25 % (40 %)

egenandelen for en VT A - piass fra dagens
til ny sats på 40 prosent. Dette vil utgjøre ca kr.

kr. 2 566800
kr. 224 595 (kr.3S9 352)
kr. 577530 (kr. 924 048)
Kr. 802 125 (kr.1283400)

D.ette vil utgjøre kr. 481 275 mer i året 

i ..~,
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Et av minstekravene til en VTA - plass er at vedkommende har en restarbeidsevne på 50

L pros~nt. Begge eierkomm~nene er kjent med at SI$O Ve,k. st hele tiden har hatt ansatte .som ikke oppfyller dette minstekravet. Dette er svært ressurskrevende personer, og..
selskapet har i korte perioder blitt innrømmet ekstra ressurser som så er stoppet. Disse
personene vil nå dessverre bli skrevet ut av tiltaket, og dermed overlatt til kommunenes
eget.hjelpeapparat også på dagtid.

SI80 Vekst vil.nå jobbe mot at eierkommunene kan kjøpe denne ljenesten av oss, sófr-~n
kommunal VTA plass. Den enkelte kommune betaler da en sats tilsvarende en statlig VTA
- plass; ca kr 160 000 pr plass pr år. For Sørfold gjelder dette pr i dag 1 plass (som
allerede er budsjettert fra dem), og for Fauske tre plasser.

..- //

Dette vil utgjøre
Sørfold Kommune:
Fauske kommune:

kr. 160000
kr. 4.80 000; .
Kr. 640000..'"

3. Husleie:

8180 Vekst AS har helt fra oppstarte
Opprinnelig leieareal ved oppsta
kontordel; altså totalt 650 m2. V
blitt påplusset hhv 60 m2 fra 01
derfor på 765 112. I tilßgg er
opparbeiding av utvidet ute

'-'~~."......---
-,

I_~ . _'. -" ....p ...' - C'.,

Vi betaler derfor i dag kr
Bygget vi leier har nå t

kommunestyre 20.09
perioden 01.12.201

med 1. oktober har
derfor halvere våre husl

.'.~~- .- - ___o '_.,__...___ ___~__ _....

. It en leiepris på kr 490 pr m2 eks mva
var på 500 112 verksted pluss 150 112

to indre mesanindekker er vårt leieareal
112 fra 18.08.08. Vårt totale leiearealer

leie på kr. 1 000 pr mnd eks. mva for

rår 112 mnd. :: kr 40296,88 pr mnd i husleie.
nå et kommunalt bygg. Sørfold kommune har i
øknad om å få konvertert ubetalt husleie ì
t ansvarlig lån. Dette utgjør kr. 402 968. Fra og

satt ny husleie på kr. 20 000 pr mnd. Dette vil
t på kr. 241 781.

4. Strømutgifter

SISO Vekst hâr et sto
Sørfold kraftlag, som i
redusert prisen på k
med 11 ,21øre/kwh.
Det er Î tilegg leve

signaler som er gitt

e opp og hadde et forbruk i 2010 157.675 kwh.
ifens kraftleverandør har pâ forespørsel fra bedriften l,

sktiftsbestemn1elsen som omhandlerredosert sats,

Sørfold kommune om konsesjonskraft, som i følge
,diet denne høsten.

5. Utvikling av produksjoner

Selskapets primeereoppgave er å gi et arbeidstilbud til mennesker som faller utenfor
det ordinære arbeidsmarked, enten permanent (uføretrygd), eUer midlertidig
(arbeid$trening, attføring, KVP). SI80 Vekst sin hovedproduksjoner derfor mennesker,
og all annen produksjon blir derfor sekundær. Dette betyr at selskapets muligheter til å
drive etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, og vil fortsatt være utfordrende, sett i
lys av den store aktiviteten som nå er etablert.
Vi har kontinuerlig jobbet for å forbedre lønnsomheten for våre produkter og tjenester,
og har det siste året bL.a. fordoblet vedproduksjonen. Vi har erstattet produksjoner med
svak inntjening med nye produkter og produktområder med større potensial, både

-
fnhariing peirraribe. rneBlng rieès
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økonomisk, men ikke minst som tirettelagt arbeid I arbeidstrening. Alt dette vil ha stor
innvirkning på videreutvikling av selskapet. Vi mener å inneha en høy kompetanse på
dette, men svak økonomi gjør dette svært vanskelig. Fokus blir dessverre alt for ofte å
løse den løpende likviditetskrisen.

:.---
~ .~ veaproauKslon-~- --- U___. d . .
. . Produksjonen av bjørkeved er økt rryè:,og samñfénugrienneo-oe-wfóléQendê-åi-- --

hvor vi pr 1. april hadde produsert ca 2 000 sekker ved, har vi pr april d.å over 9 000
sekker ved på lager. Med dagens salgspris på kr. 75,-, og prod. kost pli kr 39,-
utgjør dette netto resultateffekt pli kr. 924000. Mlilet var å ha 12000 sekker ved
produsert Iløpet av liret. Pr 31.08.1 i har Vi produsert ca 11 000 sekker. Forventet

. produksjon fremover vil være ca 3000 sekker.

/ Denne "dramatlske'l økningen i vedproduksjonen er kun et resultat av samarbeidet
med Bodø Fengsel avd Fauske. Samarbeidet innebærer at vi stiler med et
arbeidstilbud for inntil 12 innsatte, som kommer og jobber ved bedriften hver dag.
Dette er gratis arbeidSkraft, utført av funksjonsfriske, og stort sett arbeidsføre
personer. Før dette samarbeidet startet, hadde vi daglig i.tfordringer i forhold til å ha C._-
stabil og "friske" arbeidstakere til å utføre ."'. arbeidsoppgaven.

. 're
¡es.no, hvor vi produserer en plastpelagt
pann. Denne produksjemen innebærerOde leverer råvarene/delene til

e ferdige varene. For hver wire vi produserer,
'produsert 372 wirer.

Huskies.no vurderer --
blant annet kjent ~.
noe vier interess
produksjonsbeh
Denne produksJ
opp èt lager for Hus '
arbeidsoppgave for
for videre samarbei

sl1arbeid med komplettfritid.no (tidligere Løvold,
med Lars Monsen), Vi er forespurt om dette er
å, noe som vii medføre en betydelig økning i

å videreutvikle, og første mål nå er å produsere
er en produksjon vi også Ser eren flott
iltaksansatte, som igjen veìer tungt i vår vurdering

· Tertassespiler
Dette er oQslien
ptod usert ca 30,
prøveproduksj
produktet også

Vi jobber nå med å forhandle frem gode avtaler på material, slik at vår fortjeneste på
disse produktene kan bli best mulig. I tilegg jobber vi med å forbedre og
videreutVikle produksjonsmetoden, slik at vi kan øke produksjonsmengden. i dag
blir hver enkelt spile håndlaget på en fres. Ved investering i annet utstyr, kan denne
produksjonen gjøres mer "maskinelt" og dermed øke vår produksjonskapasitet.
Produksjonen av selve spilen er i dag aven slik art at kun et fåtall av våre
tiltaksansatte er i stand til å utføre oppgaven. Arsaken til detté ér både pga bruk av
"farlige'; maskiner, krav om/behov for nøyaktighet og at det .er fySisk krevende. Vi
mener likevel dette er en flott produksjon, da det generere(til andre oppgaver flere

L
t produksjon, med oppstart denne våren. Til nå har vi
ler, for Fauske Trelast og Byggmakker. Etter denne

. egge disse byggevarebutikkene å kjøpe dette

EUfOpean Qualil
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av våre "svakeste" ansatte er i stand til (og liker) å gjøre. Dette er oppgaver som
grunning (maling) av spilene og taping av bunter/pakker med ferdige spiler.

. Produksjon ay andre små og større treprodukterRastebenker . , .
Vi har de siste årene produsert rastebenker, både i voksen- og barnestørrelser.
Etterspørselen på dette prOduktet har økt, og også her jobber vi med å forhandle
frem gode material priser, slik at vår fortenestepotensiale økes.

Blomsterkasser og sandkasser
Disse produktene har vi tro på og jobber med å videreutvikle. Har solgt mange
blomsterkasser og skal i løpet av høsten også gjøre et fremstøt ifht sandkassen (når
strøsesongen starter). Flott produksjon for flere av våre titaksansatte.

Miljøskur og vedboder
Litt større treproduksjon som vi har hatt en rekke forespørsler på. Vi er nå i ferd med
å utvikle denne prodUksjonen, slik at flere av våre ansatte kan produsere disse. (,r. .
(blant annet ved utvikling av jigger etc).

Varmepumpetak
Kjempefin produksjon, som vi "
samarbeid med en varniepu

Hunde/katteseng ogkist

Ny-oppstartet produksj
samtaler med dyreb .
produktene. Produ
tiltaksansatte og

dusen;,r mange av. Har inngått
r, som videreselger disse for OSs.

. rede har ventelister. Har allerede vært i
e om samarbeid for salg av disse flotte
reduldene er spesialtipasset til en av våre
jempesuksess.

Produksjon av s
Ny-oppstartet pr

for å videreutvikle de
bidra til at flere av vå

Ilerede har ventelister. Vi Ser nå på muligheter
erjng aven CNC..maskin, som blant annet vil
tte vil kunne delta i arbeidsoperasjonene.

Produksjon av høtt .
En prOduksjon vi d over flere år. Kjempeflott produkt, men som vi l. :
dessverre sliter levere nok av til våre samarbeidspartnere

(hovedkunden e egg til at dette eren tidkrevende produksjon, er dette
et produkt vi ik od fortjeneste på. Vi vurderer nå å forhandle bedre
priser på disse nt å kutte ned denne produksjonen til kun å være en
bi-produksjon som vi kun selger direkte i eget utsalg ved bedriften.

Andre småprodukter
Pusseklosser, som flere byggvarebutikker kjøper av. oss. De kjøper alt vi greier åprodusere. .
Trekîler, har produsert store mengder av dette produktet, både ti Byggmakker og
Fauske Trelast. Kjempeflott produksjon, som alle tiltaksansatte er i stand til å kunne
produsere.

~~iw A ~~"'H J
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Grilhus
Kjempelott produkt, som vi har levert til blant annet Fauske kommune vNestmyra
.og Hayan Oppvekstsenter, Sørfold kommunen v/Straumen, og har nå inne en
bestillng fra Røsvik Oppvekstsenter. -
Til tross for at dette er et flott produkt, er denne produksjonen fysisk tung og krever
stor grad av nøyaktighet og forståelse av selve arbeidsutførelsen. Vi har i perioder
slitt med at viktige nøkkelpersoner i denne produksjonen har vært ustabil
arbeidskraft og har derfor bevisst holdt en lav profíl ifht å reklamere for dette
produktet.

Skjelterskjåg
Et spennende og.flott trebygg, bygget på nord-norske byggeskikker, et samarbeid
mellom SISO Vekst AS og Salten Friluftsråd.
Men også elenne produksjonen krever arbeidstakere med en viss kompetanse og
fysikk, ergo også her er vi avhengige av enkeltpersoner. Dette har..også for dette
produktet medført en lav profil i forhold til markedsføring.

6. 8150 Vekst har idag en velbrukt, og i de flest
bilpark. På grunn av foretakets svake økono
år. Nå er dessverre slitasjen så stor a n
reparasjonskostnadene på andre y

På bakgrunn av overnevnte redegjørelse
arbeidsoppgaver, så ber vi om át vår s

Med vennlig hilsen

~CVri bUèvt J(IJ~' '.
Sharon Tollånes Karlsen
Daglig leder

Iler dessverre, nedslitt maskin- og
dette blitt spinket og spart på i alle

kjøretøy allerede er avskiltet og
nner å bli uforsvarlig høye.

. 

C")

e av våre ulike og mangfoldige
sbehandletav Fauske kommune.
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Resultatoppstiling

Salg varer/tjenester

Varekost
Bruttofortjeneste

Forventet res
31.12.11 uten tiltak

-1388000
633000

-755000

Salg vta-plass nav
Salg vta-plassSørfold kommune
Salg vta-plass Fauske kommune
Tilskudd transport ansatte
Kommunale VTA plasser

Sum annen driftsinntekt

-2566800
-224604
-513376

-66950

-3371730

Personlakostander 3317000 ei
Avskrivninger BO.OOO

- .... ...
\~ra Id/tra nSPQrt/førsikring/sa Ig 10000

Lokaler 469000

Mliskiner o~ utstyr 536000

. . .
KOntor o~ aØministra~jon 273200

8i1kostnader 99000

Andre driftskQstnader ;229$00

Finanskostander 14000 c

Årsresultat 900970



Forventet res
31.12.11 ved

innvilgede tiltak

-1388000
633000

-755000

Forventet res 2012
-1488000

633000
-855000

Forventet res 2013
-1488000

633000
-855000

~2566800

-359604
-858376
-66950

-'2600000

-359604
-858376

.66950
-640000

-4524930

-2650000
":359604

-858376
-66950

-640000
-4574930-3851730

3317000 3383000 3450000 Ci

80000 240000. 240000

10000 10000 10000

194732 31900Ö 319000

536000 561000 566000

2132ClO 280000 285000

99000 105000 110000

229/iOÒ 235000 240000

14000 14000 14000 .l.j

146702 ..232930 -195930



Kommentarer til talloppstiling vedrørende Siso Vekst ved endrede betingelser

For resultatoppstillngen gjelderfølgende:

. Dersom det ikke blir foretatt noen endringer i rammebetingelsene for.Siso Vekst AS allerede i

2011 vil resultatet bli et underskudd på kr 900.970 for dette året.

. Det er satt opp et alternativt resultat i neste kolonne som gir et underskudd på kun kr

146.702 dette året. Dette forutsetter økning fra 25% til 40% medfinansiering på VTA-plasser

fra begge kommunene og en merkbar reduksjon ikostander til lokale og strøm.

. For 2012 og 2013 er vedsalget økt noe. Videre er det lagt inn som en forutsetning at det

innvilges betaling for kommunale VTA-plasser med kr 160,000 for 4 plasser disse årene.
Avskrivningene er økt til kr 240.000 per år på grunn av planlagte investeringer på til sammen

cakr 1,1 mil de nærmeste årene.
. Kostnader til strøm er ytterligere redusert disse årene under forutsetning av at Siso Vekst AS

innvilges konsesjonskraft.

. På øvrige kostnadsposter er det foretatt moderate økninger.

. Til sammen gir disse endringene forventning om overskudd i 2012 og 2013 på henholdsvis kr

232.930 og kr 195.930.

For balanseoppstillngen gjelder følgende:

. Balanseoppstillngen er virkelige tall pr 31.08.11, kun korrigert for en tenkt økning i innskutt
egenkapital med kr 1.500.000. Dette er gjort for å vise hvilket utslag en slik

egenkapitaløkning vil gi på egenkapitalprosenten. Denne prosenten vil for øvrig bH påvirket

av det faktiske resultatet man oppnår for 2011. Dersom man klarer å holderesultatet på

plussiden framover vil som kjent egenkapitalprosenten kunne opprettholdes på dette nivået.

(Talloppstillng og kommentarer ér utarbeidet av Økonomihuset Fauske AS, 29.09.11)
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JouialpostID: 11/1725

Arkiv sakID.; 11/426

Sltittbehandlede vedtaksmnstans: Fot:anskao

II 
Sak nr.: 021/U IfiORMANNSKA

I

I Saksbehandler: Ra-gnar Andreas Pettersen

I Dato: 28.02.2011

SISOVEKST

Vedlegg: . Brev fra Sørold kommune, 17:02.11

. Kopi av formannskap sak 149/20 L O i Sørfold koniune

. Referat fra møe lP. november 2010 ,

. Avtale mellom Fauske kommune, Sørfold kommune og lidre Salten Vekst as dater
07.10.2005

· S31qQ Jndrê Salten Vekst datert 8.12.2010

. Balanse Indre Salten Vekst 2Q09

. Årsrapport 2009 Siso Vekst

Sammendrag:

Ordfører orienterte i formnnkapsmøe 29. november om den økonomiske situasjonen i Siso
. vekst AS bL.a. med bakgrun i referat fra møte mellom Fauske og Sørfold konìniilne den 10.

november 2010

" I iIte niellom eierkömmunene 10. november ble det drøfet følgende grep:

Eierkapita.l
Kommunene har 400 000 kr. på konto i det tidligere felles næringsutviklingsselskapet Indre
Salten Vekst AS. Disse midlene er ikke disponerte felles prosJektrdler. Med godkjennng i
formanskapene i Fauske og Sørfold oindîsponeres disse prosjektdlene til ny egenkapital îSiso vekst AS. .
Selskapets rammebetingelser
I møtet 10. november var eierne enig om å se på muligheten for å reduseres selskapets kostnader
som leietaker mhp. husleie og strømutgifter, Sørfold kommune har i brev datert 17.02
dokumentert at nødvendige grep gjøres.

Fauske kommune registrerer at Sørfold kommune har øket sin finasiering av VTA plassene sine

fra 25 % ti140% tiskudd gjennom eget vedtak.

Rådmanen anbefaler ikke på nåværende tidspunkt å øke Fauske kommunes tilskudd ti Siso
Vekst AS. Isteden forutsettes at oppgaven som er gitt til styreleder og daglig leder i hhv.
Galvano/Tia og Sîso vekst as jf. referat fra 10. november pkt. 3 følges opp først.

Når dette arbeidet er avsluttet vil Fauske kommune gå igjennom finansieringen av aUe

tiltasplasser som Fauske kommune betaler i egen sak til kommunestyet.



INSTILLING:

Formankapet godkjenner omdisponering av Fauske kommunes andel av prosjektmdler
fra Indre Salten Vekst AS til egenkapita i Siso Vekst AS.

FOR-021111 VEDTAK- 28.02.2011

IIstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fonnannskapet godkjenner omdisponering av Fauske kommunes andel av prosjektmidler
fra Indre Salten Vekst AS til egenkapita i Siso Vekst AS.

Rett utskrift bekreftes

Bedt Vestvann Jòhnen
fonnannskapssekretær

Utskrft sendes:

Ordføer
Rådman til videre forføyning
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Joui;alpostID: 10/8

Arkiv sakD.: 09/2903

Sluttbehandlede vedtaksintas: FOm1anskap

~Saknr.: 015/10 I FORMANSKAP 

I

I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdott

I 
Dato: 01.02.2010

SISO VEKST AS - SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL INSTERINGER TIL
VEDPRODUKJON

I
.1

.1
I
¡

. ..
Vedlegg: Søknad om tilskudd fra SISO Vekst AS, datert 31.08.2009

Notat - Investeringsbehov vedproduksjon, datert 17.03.2009

Firaattest - SISO

Utrkt vedlegg: Årsregnskap 2008

Saksopplysninger:
Fauske konuune ha mottatt henvendelse fra SIS O Vekst AS hvor det søkes om tilskudd stort
kr 75 000,- ti oppgradering av lokaler og utstyr til vedproduksjon.

i

r

SISO Vekst AS er en tiltaksbedrift for arbeidsmarkedstìtáket VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid).
Bedrften tilbyr arbeid til personer i Fauske og Sørfold kommuner som ike kan fåjobb på det
ordinære arbeidsmarkedet. Selskapet ha kontor- og produksjonslokaer på TroUbuk
Industriområde i Sørfold. Bedriften har nå 25 tilsatte i tirettelagt arbeid. Det gis også tilbud om
arbeîdspraksis og til persòner anatt på lønnstîlskudd. .

Det er 5 ansatte i adminstrasjonen. Totalt sysselsetter SISO Vekst AS 38 personer.

Bedriften eies med 51 % av Sørfold kornUle og 49 % av Fauske kommune.

Vedproduksjon har fra oppstaeni 2004 vært bedriftens hovedproduksjon. Produksjonslinjen er
umoderne og tìlfredssti1er ikke dagens HMS-krav. Bedriften ønsker nå å oppgradere
produksjonslinjen qg legge forholdene bedre til rette for arbeidstaerne. Det skal investeres i en
plasthall og det skal kjøpes in utstyr for å lette den fysiske belastningen.

Kostnadsoverslag:
Plasthall .
. Søylesvingkran
Tømmerhenger m kran:
Clairelituc~ brukt
Sum kostnadél':

kr 340 000,-
kr 46000,-

kr 65000,-

kr 100 000,-
kr 551000.-

Finansiering$plan:
Egenfinansiering S1S0 Vekst AS
Tilskudd Sørfold kommune
Tilskudd Fauske kommune
Tilskudd NAV Nordland
Sum finansiering

kr 326000,-
kr 75000,-

kr 75000,-

kr 75000,-

kl' 551 000.-



Saksbehandlers vurdering:

Siso Vekst ble etablert i 2004 som et resultat aV at begge kommunene, Sørfold og Fauske hadde
stort behov for tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede. .

SISO Vekst har siden oppstaen arbeidet med tilrettelegging av allsiwg produksjon men
basisproduksjonenhar hele tiden vært produksjon og salg av bjørkeved paket i sekker.

Vedproduksjonen skal fortsatt være bedriftens hovedprodUksjon, de fleste av de ansatte kan delta
i produksjonen, markedssituasjonen for produket er også gunstig.

Oppgradering av lokaler og utstyr vil gi de anatte lettere og sikrere arbeidsforhold santidig som
effektiviteten vil øke. Målsettingen er å øke årsproduksjonen fra ca 12000 sekker til 15 OOÒ

sekker.

Det er positivt at bedrîften stå på for å legge arbeidsforholdene til rette for perSoner som ikke
kan fa jobb i det ordinære arbeidsmarked. Gjeldende søknad dreier seg om investerínger for
vedproduksj on. I dette markedet er det mange. akører og tildeling av tilskudd til en produsent vil
vabre konkansevridende. På dette gruag finner rådmanen ike å kunne tilrå at det
iniviges tìlskudd.

INSTILLING:

Det vises ti vuderingen. Fauske formanskap finer ikke å kune innvilge søknaden fra
SiS O Vekst AS helt eller delvis.

FOR~015/10 VEDTAK~ 01.02.2010

I
Arne B. Vaåg (V foreslo på vegne av posisjonen:
Fauske formanskap finner å kue innvilge søknaden fra SIS O Vekst AS med kr.
75.000,~.

V's forslag på vegne av pOSisjonen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske formanskap finner å kue invilge søknaden fra SISO Vekst AS med kr.

75.000,-.

Rett utskrift b~kreftes
c.

Berit Vestvann Johnen
formannskapssekretær

Utskrif sendes:

Enhetsleder planutvikling til videre forføying
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Jour. alpostID: 2006005800 I
Arkiv sak.: 2006001411 I Saksbehandler:Oudrßagalinsdottir

Sluttbehadlede vedtasirtans: FQtmaisk;Rp

II 
Sak nr.: 072/06 L FORMANSKAP I Dato: 19.06.2006 II

SISO VEKST AS -SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Vedlegg: Søknad fra SISa Vekst AS, mottatt 10. mai 2006.

Saksopplysninger:

Fauske kommune har mottatt henvendelse fra SI80 Vekst AS hvor det søkes om tilskudd stort
kr 60 000,- i forbindelse med produksjon av rullestoler i 100 % plast til bru ved flyplasser,
sykehus og svøniebasseng.

sisa Vekst AS har som formål å gi varg tirettelagt arbeid for 20 yrkeshemmede i Sørfold og
Fauske kommuner. Selskapet har koi:tor- og produksjonslokaler på Trøl1bukta Industriotnåde i
SørfokL. Ved årsskîftet hadde bedriften 17 arbeidstaere i tilrettelagt arbeid.

Bedriftens hovedproduksjon er bjørkeved paket i sekker. Bedriften har lenge vært på søk etter
nye områder som gir variasjon i arbeidsoppgavene.

sis O Vekst AS har nå ingått avtale med selskapet Inveco Nord AS om produksjon av
rullestoler i plast. Produksjonen vil i hovedsak bestå i montering og klargjøring av stolene.
Målet er å få produsert en prøveserie før ferien. . .

For sisa Vekst AS vîl detpåløpe kostnader til bygging avjigger, innjøp av diverse utsty og
ombygging av lokalene. Kostnadene er beregnet slik:

Kostnader:
Leie/frikjøp instrører, ink reise og opphold

Leìe lastebil for flyting

Ombygging og innednig av produksjonslokaler
Tidsbru egne ansatte
Div. injøp
Mezzannefasje
Sun kOStìl~der:

kr 100 000,-

kr 10000,-

kr 40000,-

kr 24000,-

kr 52000,-

kr 74000,-

kr 300 OOO,~

Finansieringsplan:
Tilskudd Aetat
Tilskudd Sørfold koinune
TnskuddFauske kommune
Egenkapital SIS O Vekst AS
Egenkapital Inveco.Nord AS
Sum finansîerig

. I
kr 60000,-

kr 60000,-

kr 60000,-

kr 60000,-

kr 60 000,-
kr 300 000,-



Saksbehandlers vurdering:

SISO Vekst AS ble etablert i 2004, begge kommunen, Sørfold og Fauske hadde da stort behov
for tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede.

SISO Vekst har siden oppstaren arbeidet med tilrettelegging av allsidig produksjon med det
formål å fremskaffe et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Selskapet har i 2005 videreført
produksjon av fyrigsved og ulike trearikier, samt at produktspektet er utvdet til også å gjelde
produksjon av forskjellge forbruksarkler og servicetjenester. Selskapet har hele tiden vært på
leting etter flere produksjoner som kan gi variasjoner i arbeidsoppgavene. Produksjon av
rullestoler i.plast er et spennende prosjekt som vuderes å være egnet til å gi de tiltaksansatte

utfordrnger som de med god opplæring kan beherske.

Prosjektet medfører behov for en del investeriger i bedriften, med dette vil være med å bidra til
større bredde i bedriftens tilbud til sine tlltaksansatte.

Til tross for at det gjenstå svært små midler på nærigsfondet vil rådmanen tilrå at tilskudd
invilges SOtn omsøkt.

INNSTILLING:

sisa Vekst AS invilges kr 60 000 i tilskudd fra Fauske kommune ti etablering av

produksjon av rullestoler i plast. .

Vì1kå

2. . Tilsagnet står ved hig î 6 måneder regnet fra vedtaksdato og kan utbetales på gruag
av følgende forutsetninger/dokuentasjoner:

2.1. At virksomheten Ør lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt andre relevante
registre.
2.2. At det investeringsprogram som ligger til gru for dette vedtaket er fulfiansiert

som forutsatt.
. 2.3. At utgifter til investeringer dokuenteres ved revisorbekreftet prosjektregnskap,
relevant for den investedngsplan som ligger til grunn for vedtaet. Eventuelle avvik vil
resultere i forholdsmessige avkortger i tnsa.gnsbeløpet.
2.4. Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan skje
etter at minimum 50 % av I.vesteringsprogramet ergjeunomført, dog slik at kravet til
dokumentasjon er det sate som i foregående pur 2.1., 2.2. og 2.3. første ledd.
2.5. Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfoiidet. Utbetalingene belastes næringsfondet.

FOR-072/06 VEDTAK- 19.06.2006

Instilingen ble vedtatt med 8 mot L stemme.

VEDTAK:



. ..
SISO Vekst AS innVilges kr 60 000 i tilskudd fra Fauske kommune til etablering av
produksjon av rullestoler i plast.

Vilkå

2. Tilsagnet står ved lag î 6 mtleder regnet fra vedtaksdato og kan utbetaes på grulag
av følgende forutsetninger/dokuentasjoner:

2.1. At virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt aidre relevante
registre.
2,2. At det investeringsprogram som ligger tîl grnn for dette vedtaket er fullfinansiert
som forutsatt.
2.3. At utgifter til investeringer dokuenteres ved revisorbekreftet proi;jektegnskap,

. relevant for den investeringsplan som ligger ti gr for vedtaket. Eventuelle avvik vil

resultere i forholdsmessige avkórtinger i tilsagnsbeløpet.. .
2.4. Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan skje
etter at minimum 50 % av investeringsprogrammet er gjennomført, dog slik at kravet til
dokuentasjon er det samme som i foregående punkt 2.1., 2.2. og 2.3. første ledd.
2.5. Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfondet. Utbetalingene belastes n~ringsfondet:

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvan Johnsen
fonnimkapssekretær .

Utskrift sendes:
Leder plannæring til videre fodøynig
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Arkiv sakD.: 11/2134 I Saksbehandler: Per Gunar Pedersen
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Sak nr.: 003/12 I FORMANNSKA I Dato: 31.10.2011

sis O VEKST AS - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2011

Vedlegg: 1. Brev fra Siso Vekst AS, datert 27. September 2011.

2. Formannskapssak:

a. 021/11, Siso vekst

b. 015110, Siso Vekst AS - søknad om finansiell støte til investeringer til
vedproduksjon

c. 072/06, Sis o Vekst AS - søknad om økonomisk støte
3. Kommunalt vedtak i Sørfold kommune, datert 29. September 2011 - Husleie Siso vekst

AS
4. Regnskap 2008 - 2010, Siso Vekst AS og Galvano Tia AS.

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt henvendelse fra Siso Vekst AS hvor det anmodes om økonomîsk
støtte ifm varslet negativt driftsresultat for år 2011. Brevet ble drøftet i møte med Siso Vekst AS,
Sørfold kommune, Nav Fauske og NAV Nordland den 11. Oktober 2011.

Siso Vekst AS er en tiltaksbedrift for arbeidsmarkedstiltaket VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid).
Bedriften tilbyr arbeid til personer i Fauske og Sørfold kommune som ikke kan få jobb på det

ordinære arbeidsmarkedet. Selskapet har kontor- og produksjonslokaler på Trollbukta
industriområde i Sørfold kommune. Fauske kommune og Sørfold kommune eîer hhv 49 % og 51
% av aksjene.

Den økonomiske situasjonen i Siso Vekst AS er pr i dag er svært alvorlig og nødvendige grep må
nå iverksettes av begge eierkommunene for å sikre at bedriften ungår konkurs. Det vises til
tidligere sakspapirer og brev fra Siso Vekst AS hvor selskapets ledelse gjennomgår og drøfter
ulike analyser og tiltak. Det går fram av brevet at selskapets ledelse beregner et negativt
driftsresultat på over 900 000 NOK dersom tiltak ikke iverksettes for inneværende år.

Hva har skj edd i saken i inneværende år
Den 28. Februar 2011 fattet formanskapet vedtak om at Fauske kommunes andel av
prosjektmidler fra Indre Salten Vekst AS skulle omdisponeres til økt egenkapital i Siso Vekst
AS. Dette vedtaket ble også fattet î Sørfold kommune. Som følge av dette ble kommunenes
samlede egenandel økt med 400 000 NOK.

Hva har Sørfold kommune gjort
Sørfold kommune har fattet vedtak (se vedlegg pr 29. September 2011) om å redusere husleien
med 50% med virkning fra 1. Oktober 2011. Dette utgjør vel 250 000 NOK i reduserte
driftskostnader pr år (2011 effekt). Kommunen har også ettergitt manglende husleie som
ansvarlig lån (vel 500 000 NOK). I tilegg er det fattet vedtak om å øke kommunal egenandel pr



VT A plass fra 25 % til 40 %. Det siste betinger at Fauske kommune fatter tilsvarende vedtak.
Sørfold kommune har som siste tiltakspunt også tatt høyde for å fullfinansiere en (1) ren
kommunal VTA plass - tilsvarende 160000 pr plass for budsjettåret 2012.

Hva har Fauske kommune gjort
Utover utvidelse av egenkapital, tidligere beskrevet, så har ikke Fauske kommune gjort annet
enn å delta i to møter med Siso Vekst AS for å sikre bedre kjennskap til bedriftens situasjon samt
kreve at Sørfold kommune reduserte husleien, tidligere beskrevet.
Fauske kommune har i sak 021/1 1, sagt at rådmannen vil gjennomgå finansieringen av alle
tiltaksplasser som Fauske kommune betaler i egen sak til kommunestyet.
Sistnevnte adresseres herved.

Betydning for Fauske kommune ¡ft anmodning om økonomisk støtte
Kort oppsummert så ønsker Siso Vekst AS følgende økonomiske støte fra Fauske kommune:

Nr Tiltak Kostnad
1 Økt kommunal egenandel på VT A plasser fra 25 % 346.518,-

til 40 %
2 100 % finansiering av kommunal VTA plass (160 480.000,-

000 pr plass i * se merknad
3 Sum 826,518,-

Merknad
Kommunal VT A plass er en VI A plass for ressurskrevende bruere som ikke kvalifiserer til
NAV s VTA plass, men som kommunene har fuet det fornuftig å plassere på Siso Vekst AS,
bevisst eller ubevisst, uten å måtte betale egenandel for dette. I ettertid er dette fuet urimelig
sett fra Siso Vekst AS sin side som nå ønsker godtgjørelse for denne tjenesten. Jfr
bedriftsøkonomisk prinsipp.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen finner situasjonen svært urovekkende og kan ikke få understreke alvoret i
situasjonen godt nok. Det må iverksettes økonomiske og organisatoriske grep i bedriften.

Bedriftsøkonomiske prinsipper
Siso Vekst AS har over tid påtatt seg selv forpliktelser, og da i form av rene kommunale VTA
plasser, uten å kreve betaling for disse. Dette utgjør enbetydelig risiko i økonomistyringen. Nav
Fauske og rådmanen er av den formening at framtidige VTA-plasser på Siso Vekst AS, skal
kvalifisere gjennom godkjenning i NAV Fauske for Fauske kommune sin deL. Rådmanen
ønsker ikke på det nåværende tidspunk å innfri kravet om godtgjørelse for rene kommunale
VTA plasser (480000 NOK) da det gjenstår en del grunnleggende analyser og vurderinger med
tanke på framtidsmuligheter.
I tilegg er det iverksatt ulike former for arbeidsrettede tiltak som koster mye penger ift innjøp
av materialer og verktøy hvor det også eksisterer markedsplaner ift å selge dette, noe som gjøres
i varierende grad. Rådmanen har ikke fått forelagt dokumentasjon på tidligere produktregnskap
eller framtidig produktbudsjett for de produkter som selges til private kunder eller bedrifter
utenom vedproduksjonen ifn de møter man har deltatt på.
Det er betydelig risiko i forbindelse med den eneste lønnsomme produksjonen, nemlig
vedproduksjonen. For 201 1 utgjør dette vel 325 000 NOK i positiv effekt på driftsresultatet.
Vedproduksjonen er tuftet på en skjør avtale med Bodø fengsel om å benytte innsatte som



arbeidskraft. Denne arbeidskraften er svært usikker. NAV Nordland har varslet om at NAV ikke
vil kune fortsette med å gi Bodø fengsel økonomisk støte til arbeidstrening på Siso Vekst AS
da bedriften er en attføringsbedrift og at dette vil brye med regelverket. Dette vil kune
innebære at gratis arbeidskraft faller bort og at det økonomiske resultat vil forverres som følger
av dette. Dette forholdet vil bli undersøkt av rådmanen den nærmeste tiden for å bringe klarhet ì
påstanden fra NAV Nordland. Siso Vekst AS bør vudere å lease bile/utstyr i større grad med
tilhrende garantier slik at oppdukkende vedlikehold ikke slår inn i sårt tiltrengt likvìditet.

Daglig ledelse og styrets samensetning
Gjennom dialog og møter med bedriften kan ikke rådmanens se at bedriften har optimal
kompetansesammensetning for å ivareta bedriftsøkonomiske prinsipper med de utfordrînger
bedriften står ovenfor. Rådmanen ber generalforsamlingen vurdere dette på et senere tidspunt.

Eierperspektiver
Rådmannen mener at tiden er moden for å gjennomføre en grundig framtidsanalyse ift en mulig
sammenslåing av bedriftene Galvano Tia AS og Siso Vekst AS. Dette ble belyst fra Fauske
kommune i sak 021/1 i hvor det går fram at kommunen på det tidspuntet forutsatte at oppgaven
om å vurdere om en sammenslåing skulle gjennomføres av styreleder i Galvano Tia AS og
daværende daglige leder i Siso Vekst AS. Dette forsøket førte ikke fram.

Det vil være maktpåliggende å erkjenne at begge bedriftene befinner seg î en konkuranseutsatt
situasjon samtidig som de skal ivareta VTA bruere og deres behov for varig tilrettelegging.
Økonomisk risiko kan sette VTA plassene i fare over tid og da vil VT A plassene kunne bortfalle
fra regionen dersom virksomheten som huser disse går konkurs. Disse to hensyn må på ingen
måte komme i skyggen av hverandre. En sammenslåing vil kune føre til biligere
administrasjonskostnader samt utvidelse av kundekontaktnett og andre synergier noe som begge
vìrksomheter vil dra nyte av. Rådmannens innstiling adresserer dette spørsmålet, noe som vil
kreve en politisk prosess med Sørfold kommune.

En slik prosess vil kreve bistand fra eksterne ressurser noe rådmannen foreslår dekket inn over
formanskapets disposisjonskonto, men da på et senere tidspunt. Det vil bli avholdt et møte
med Sørfold kommune i anledning dette tema med tanke på roller, kostnader og mandat
forbundet med en slik prosess.

INNSTILLING:

1. Formannskapet godkjenner at kommunal egenandel for VTA plasser økes fra
25% til 40% med vìrkning for hele 2011 og inntil videre. Rådmanen søker å
finne inndeknng for dette innenfor driftsbudsjettet.

2. Formannskapet innvilger et ansvarlig lån (rente og avdragsfritt) på 500 000 NOK
for å styrke egenkapitalen i selskapet i påvente aven mulig sammenslåing av
Galvano Tia AS og Siso Vekst AS. Angitt beløp belastes næringsfondet og settes
som fordring i regnskapet.

3. Formannskapet ber rådmanen om å utarbeide en prosessplan med
kostnadsberegninger med mål om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for en mulig
sammenslåing av bedriftene Galvano Tia AS og Siso Vekst AS.



FOR-003/12 VEDTAK- 31.10.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Formanskapet godkjenner at kommunal egenandel for VTA plasser økes fra 25

% til 40 % med virkning for hele 2011 og inntil videre. Rådmannen søker å finne
inndekning for dette innenfor driftsbudsjettet.

2. Formanskapet innvilger et ansvarlig lån (rente og avdragsfritt) på 500 000 NOK
for å styrke egenkapitalen i selskapet i påvente aven mulig sammenslåing av
Galvano Tia AS og Siso Vekst AS. Angitt beløp belastes næringsfondet og settes
som fordring i regnskapet.

3. Formskapet ber rådmannen om å utarbeide en prosessplan med

kostnadsberegninger med mål om å utarbeide et beslutningsgrunnag for en mulig
sammenslåing av bedriftene Galvano Tia AS og Siso Vekst AS.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Kommunalsjeftil videre forføyning


