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Innkalling 

Møte i Grenlandsrådet 5. juni 2015  
 

Til: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien  

Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Arnt Olav Brødsjø 

Kåre Preben Hegland, Henriette Fluer, Jone Blikra  

Øystein Beyer, Erik Johan Bystrøm, Sverre Siljan 

Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr 

Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen 

Tore Marthinsen, Per Wold, Bjørn Hagen, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn Christian 

Schøth Knudsen 

Sted: Ælvespeilet sal 2, Porsgrunn 

Tid: Kl. 09.00 – 15.00 

 SAKSLISTE:  
Kl. 9.00 – 10.15 Sak 16/15 Politireformen 

Politidirektør Odd Reidar Humlegård orienterer. 

Kl. 10.15 – 10.30 
Sak 17/15 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 9.-10. april 2015. 

Vedlegg 1. 

 Sak 18/15 Orienteringssaker 

- Referat fra Ordførermøte 24.4.15 og 27.5.15. 

- Kort orientering om møtet med Østre Agder 29.5.15. 

- Kommunevalg 2015 – felles annonsering  

- Øvrige saker 

 
Kl. 10.30 – 10.45 Representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS – se egen innkalling 

 
Kl. 10.45 – 12.00 Sak 19/15 Næringsutvikling– Vekst i Grenland IKS – status og aktuelle prosjekter 

v/næringssjef Hanne Gro Haugland 

 
 Sak 20/15 Prosjektet «Mer vekst i Grenland» - søknad om deltakelse i  

KMDs Byregionprogram fase 2 – til behandling 

- Presentasjon av søknad sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

- Delprosjekt 1 – Strategisk Næringsplan for Grenland – v/Hanne Gro Haugland 

- Delprosjekt 2 - Kartlegging av og strategi for næringsarealer – v/prosjektleder  

Are Kristiansen og representanter fra næringslivets arbeidsgruppe. 
12.00 – 12.45 Lunsj 
Kl. 12.45 – 13.00  Sak 21/15 Henvendelse fra Regjeringen vedr flyktninger 

 
Kl. 13.00 – 13.30 Sak 22/15 Sykehuset Telemark – status 

Styreleder Helse Sør Øst Per Anders Oksum deltar. 

 
Kl. 13.30 – 14.30 Sak 23/15 Høgskolen i Telemark – dialogmøte 

Status v/ rektor Kristian Bogen. 
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Kl. 14.30 Sak 24/15 Høring 

 

-15.00 

Sak 25/15 Eventuelt 

 
 

 

 

 

Vedlegg:   

1. Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 9.-10. april 2015. 

2. Referat fra Ordførerkollegiet 24.4.2015. 

3. Referat fra Ordførerkollegiet 27.5.2015 (ettersendes). 

4. Søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om deltakelse i Utviklingsprogram for byregioner – fase 2. 

5. Regional analyse 2014 Grenland (Telemarksforsking). 

6. Mer vekst i Grenland – delprosjekt 1 Samfunnsanalyse (FAVEO). 

7. «Skandinavisk vekstkultur» invitasjon fra Telemarkforsking. 

 

Vel møtt!  
  

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=5&r_ID=2737
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Vedlegg 1 

  MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Kragerø Resort, Kragerø   

Møtedato: 9.-10. april 2015  

 

År 2015, den 9. og 10. april, holdt Grenlandsrådet møte på Kragerø Resort i Kragerø under 

ledelse av leder Hedda Foss Five.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo, Linda Holien, Unni Brekka Kiøsterud 

Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 

Kragerø Kåre Preben Hegland, Hege Baugstø Lier 

Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan, Erik Johan Bystrøm 

Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr 

Skien Hedda Foss Five,  Jan Terje Olsen, Geir Arild Tønnessen 

 

Forfall: 

Bamble:  

Kragerø: Henriette Fluer Vikre, Jone Blikra (møtte ved vara) 

Porsgrunn:  

Siljan:  

Skien:  

Drangedal: Jon Andre Nesland (møtte med vara) 

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn C.S Knudsen 

Porsgrunn: Per Wold 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Ole Magnus Stensrud 

Kragerø: Bjørn Hagen 

 

Andre: 

Næringssjef Hanne Gro Haugland (dag 2) 

Tore Nygaard, Fagforbundet 

Sølvi Wreen, Fagforbundet 

Prosjektleder kommunereformen Morten Næss 

Fylkesmann Kari Norheim Larsen (dag 2) 

Per Dehli, prosessveileder FM (dag 1) 

Hanne Winberg, KS BTV 

Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører Sandefjord 

Bjarne Sommerstad, Ordfører Andebu 

Bjørg Tveito Lundefaret, Ordfører Nome 

Hans Gunnerud Jørgensen, varaordfører Nome 

Per Kristian Lunden, Ordfører Risør (dag 2) 

Trond Aslaksen, rådmann Risør (dag 2) 
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Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

HOVEDTEMA: Kommunereformprosessen i Grenland 

 

Torsdag 9. april      

Innbyggerbrosjyre vedr kommunereformen ble lansert og pressemelding sendt ut ved møtestart, 

se vedlagte pressemelding. 

 

1. Innledning ved møteleder Hedda Foss Five 

Opprop, målet for møtet og program for dagene. 

 

2. Kommunereformprosessen i Grenland 
 

Prosjektleder Morten Næss innledet med en kort redegjørelse for prosessen så langt og 

situasjonen nå. 

 

 

Rapport fra temadagene og vurderingene i den enkelte kommune  

v/ordfører (15 min): Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Skien 

Ordførerne gav en orientering om de respektive temadagene i hver enkelt kommune, herunder en 

anbefaling om alternativer for videre utredning.  

 

 

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Porsgrunn og Bamble informerte om møter, prosesser og 

synspunkter på vegne av referansegruppen: 

Helhetsinntrykket fra referansegruppen er: 

º god og bred prosess  

º god involvering av tillitsvalgte 

º syns prosessen går fort. Hvordan sikre god informasjon og sikring av ansattes en slik 

prosess? 

Innspill om at følgende spørsmål bør med i videre prosess: 

- blir tjenestene bedre? 

- hvilke tjenester blir bedre - hvilket blir dårligere 

- sentralisering - hva vil det si? 

- færre deltidsstillinger - bedre grunnbemanning i de store tjenestene? 

- er det verdt usikkerheten og omveltninger for mange ansatte? 

- utredningen bør se på disse spørsmålene  

- se på disse spørsmålene - ikke kun de økonomiske aspektene men også gode 

arbeidsforhold for de ansatte som utøver og yter tjenestene til innbyggerne. 

 

Oppsummering og anbefaling fra rådmannskollegiet v/ prosjektleder: 

Rådmennene som prosjektgruppe for arbeidet har drøftet spørsmålet om videre utredning. 

Gruppen har falt ned på følgende anbefaling av sammenslåingsalternativer som bør med i den 

videre prosessen:   

- 0 alternativet 

- 6 kommunealternativet – en storregionkommune 

- i tillegg kan et tredje alternativ, som 4-2 (Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan + Kragerø og 

Drangedal) utredes. 
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3. Grenlandsrådet drøfter rapportene fra arbeidet i hver kommune og aktuelle 

sammenslåingsalternativer – mål: anbefalte alternativer for videre utredning. 

 - Starter med innlegg om statlig føringer fra prosessveileder Per Dehli hos fylkesmannen. 

 

Drøftingen startet med en diskusjon på bordene: 

Ett bord konkluderte med 0 alternative, 6 kommune og 4-2 alternative. 

Ett bord konkluderte med 0 alternative og 6 kommune 

Ett bord konkluderte med 0 alternative og 6 kommune  

 

Det ble diskutert og vurdert flere utredningsmodeller, men rådet falt ned på å anbefale at det bare 

ble utredet en modell der alle de seks grenlandskommunene dannet den nye kommunen. I tillegg 

utredes videreføring av dagens situasjon med fortsatt seks kommuner. 

Argumentet for ikke å utrede et tredje alternativ var at et 6 kommunealternativ vil kunne favne 

også argumenter knyttet til om enkelte av kommunene går ut/tas ut. 

Dette vil bety at også argumenter knyttet til 4-2 alternativet vil kunne fremkomme.  

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet konkludert enstemmig med å anbefale at følgende alternativer utredes 

videre i kommunereformarbeidet i Grenland: 

- Regionkommunealternativet - seks kommuner i Grenland til en. 

- I tillegg utredes dagens struktur med de nye oppgavene som foreslått i St. Meld 14 

Kommunereformen - Nye oppgaver. 

 

Prosjektet utarbeider saksframlegg til alle seks kommunene med denne innstillingen. 

Kommunene behandler forslaget før sommeren 2015. Dette ihht. vedtatte mandat for 

arbeidet. 

 

 

Pressemelding med dette innholdet ble sendt pressen i etterkant av møtet. 

 

 

 

 

4. Erfaringer fra reformarbeidet i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner 

Ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch og ordfører i Andebu Bjarne Sommerstad fortalte 

Grenlandsrådet om prosessen i de tre Vestfoldkommunene.  

De hadde følgende råd til grenlandskommunene for videre prosess:  

- Ha fokus på det store bilde og de viktige punktene  

- Ikke bli for detaljorienterte 

- Viktig med likeverdighet ifht alle kommunene involvert. 

- Suksesskriterie: En ivaretagende storebror! 

- Avhold innbyggerundersøkelse - ikke folkeavstemming 

- Må være en politikerstyrt prosess - ikke rådmannsstyrt.  

- Ikke styr etter økonomiske vurderinger primært – ikke sett krav om innsparinger i denne 

fasen.  

 

 

Fredag 10. april 

FORTS. HOVEDTEMA: Kommunereformprosessen i Grenland 
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5. Status øvrige prosesser i Telemark v/ Fylkesmannen  

 

 FM orienterte om status for øvrige prosesser i Telemark.  

Kort om St. Meld 14 oppgavefordeling - kommunereform. Ønsker å flytte mer makt og 

myndighet til kommunene. Meldingen er et uttrykk for dette. Mange av punktene krever 

lovendring og er derfor ikke fullstendig behandlet i meldingen. 

Det mest uferdige punktet gjelder regional stat. Hva skal dette være og hvilke oppgaver skal ev. 

flyttes. Her kreves mer arbeid.  

Fylkesmannsembetene skal regionaliseres og rollen vil bli redefinert. 

Fylkeskommunene er tatt med i reformen og har startet arbeidet med prosessen. 

Minner om konferanse vedr oppgavemeldingen i Bø 15 april. 

 

 

6. Oppgavemeldingen, innbyggerhøring mm – innspill v/ Hanne Winberg, KS BTV 

 

KS rolle - mer neddempet rolle i kommunereformen enn FM. Viktig for KS at kommunene selv 

må eie prosessene. 

Være kunnskaps- og premissleverandør  

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer.- to FOUer ligger på nettsidene til KS. 

Temahefte der alt arbeid KS gjør er samlet - ligger på nettsidene. 

KS arenaene er tilgjengelig til bruk for arbeidet med kommunereformen. 

 

Oppgavemeldingen - KS innspill til Regjeringen: 

Viktig at lokalpolitikere får bruke sitt lokalpolitiske engasjement i politiske arbeid fremover. 

Viktig premiss for forslagene fra regjeringen er et styrket lokalpdemokrati og mer lokalpolitisk 

makt, mindre styring fra staten. 

- må være konkret og tydelig hvilke oppgaver som skal overføres 

- må inneholde en styrking av det regionale folkestyret 

- må gi forpliktende signaler om hvordan statens styring og kontroll faktisk skal reduseres. 

  

KS viser til at St.meld inneholder i hovedsak flytting av oppgaver fra fylkeskommunen til 

kommunene, mindre fra staten til kommunene. 

 

KS har funnet ti områder som kunne være aktuelt å overflytte til kommunene. Disse vil ligge til 

grunn for KS innspill til oppgavemeldingen. 

Målet om flytting av oppgaver til lokalt nivå: 

Oppgaver blir løst bedre for innbyggerne. 

Mer sammenhengende tjenester for brukerne. 

Innbyggerne kan påvirke enklere. 

 

 

7. Kommunereformprosessen i Grenland – veien videre  

v/ prosjektleder Morten Næss 

- Sak til by- og kommunestyrene 

- Anbud eksternt utredermiljø 

- Videre arbeid med alternativene – intensjonsavtale? 

- Informasjonsarbeidet/innbyggerbrosjyre 

 

Første punkt er sak til alle kommunestyrene mai/juni vedr valg av alternativer basert på 

anbefalingen fra Grenlandsrådet. 
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Prosjektet fortsetter arbeidet med et anbudsdokument vedr en vurdering av valgte alternativ og 

en vurdering av involvering av innbyggerne. 

I tillegg ses det på mulighet for å utarbeid en politisk intensjonsavtale etter valg av alternativ og 

som grunnlag for endelig sak sammen med utredningen og innbyggerhøring, 

 

Vedtak: 

Forslag fra prosjektleder om videre prosess fikk tilslutning. 

Prosjektgruppen jobber videre etter vedtatt mandat og tidsløp. 

 

 

 

Nome kommune ved ordfører ba om en ny vurdering av tidligere sendt henvendelsen om å få bli 

med i utredningsprosessen i regi av Grenlandssamarbeidet. 

Anmodningen ble grundig drøftet.  

 

Vedtak: Grenlandsrådet opprettholder sitt svar til Nome sendt i februar 2015.  

 

 

GRENLANDSRÅD – ØVRIGE SAKER 

 

Sak 10/15 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 27.2.2015. 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent. 

 

Sak 11/15 Orienteringssaker 

- Møte mellom Ordførerkollegiet og Telemarksbenken 25. mars – referat 

Ingen øvrige saker 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Sak 12/15: Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2014 
 

Saken gjelder: 

Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2014. 

 

Behandling: 

Årsmelding for Grenlandssamarbeidet var oversendt i forkant av møtet.  

Regnskap for 2014 knytter seg til bruken av tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen. 

 

Årsmeldingen gir en oversikt over organisering og vedtatte strategier for samarbeidet og redegjør 

for aktiviteter i samarbeidets styringsorganer. Videre redegjøres det for de interkommunale 

prosjektene som har pågått i 2014. 

I tillegg er det utarbeidet en oversikt over de etablerte samarbeidene; selskaper og felles enheter 

samt fagforum etablert mellom samarbeidskommunene. Denne oversikten ble også vedlagt 

handlingsplanen for 2015. 

 

Årsmeldingen er oversendt alle kommunene for behandling i by- og kommunestyrene på ordinær 

måte. 
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Vedtak: 

Årsmelding og regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2014 vedtas endelig slik den er forelagt 

under forutsetning av at årsmeldingen vedtas positivt i alle samarbeidskommunene. 
 
 
 

Sak 13/15 Næringsutvikling– Vekst i Grenland IKS – status  

- Statusrapportering fra Vekst i Grenland  

v/næringssjef Hanne Gro Haugland 

 

Kort runde med innspill  

Bamble: spiller inn et ønske om et ekstra fokus på landbasert industri. Garantiinstrument - her 

har Vig jobbet med dette overfor regjeringsapparatet. Dette tas opp når anledningen byr seg. 

- viktig å trykke på det å søke på eu midler. Her bør vi bli bedre enn vi er nå. 

Vig har sett på dette og muligheter. Kommunene kan søke å bli med i prosjekter og bedrifter kan 

søke på midler. Vig har hatt et interseminar om eu midler og vil ha fokus på å informere bedrifter 

om dette. 

 

SNP - rullere plan. Forslag til prosess og ide om felles plan med Tfk ble kort redegjort for  

 

Vedtak: 

Orienteringen tatt til etterretning. 

Grenlandsrådet stiller seg positive til at det vurderes et tettere samarbeid med fylkeskommunen 

om næringsplanene.  

 

Sak 14/15 Høringer 

 

Ingen saker. 

 

Sak 15/15 Eventuelt 

 

Ingen saker. 

 

 

Representantskapsmøte for ViG IKS ble vedtatt utsatt til 5. juni. Se egen 

protokoll. 
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SAKSFRAMLEGG 

 

Sak 20/15 Prosjektet «Mer vekst i Grenland» - søknad om deltakelse i  

KMDs Byregionprogram fase 2 – til behandling 

 
Saken gjelder: Behandling av prosjektet «Mer vekst i Grenland»  og søknad om deltakelse I 

Byregionprogrammet fase 2. 

 
Bakgrunn 

Grenlandssamarbeidet v/Skien kommune søkte i 2014 KMD Utviklingsprogram for byregioner – 

fase 1 om midler til dette prosjektet. Søknaden ble innvilget og grenlandskommunene ble tildelt 

kr. 1 362 000,- Alle seks kommuner har formelt godkjent deltagelse i byregionprogrammet og 

prosjektskissen «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» i politisk sak våren 2014. 

Videre er prosjektet beskrevet og forankret i Handlingsplan 2015 for Grenlandssamarbeidet. 

Handlingsplanen er positivt vedtatt av alle seks kommunene vinteren 2015.  

Arbeidet som skal gjennomføres er initiert i pågående planer og prosesser:  

 ATP-Grenland 

 Kommuneplanenes arealdel  

 Strategisk næringsplan for Grenland 

 Handlingsplan 2015 for Grenlandssamarbeidet 

 

Grenlandssamarbeidet v/Skien kommune har nå søkt Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets (KMD) Utviklingsprogram for byregioner - fase 2 om midler til 

videreføring av prosjektet. Videre deltagelse i byregionprogrammet vil kunne bidra til bedre 

samordnet næringsarbeid og økt vekst i regionen. ByR fase 2 er treårig og gir mulighet for 

regionen til å søke om inntil  

kroner 3 mill.  

Prosjektet «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» har som mål å forsterke samspillet 

mellom grenlandskommunene for å øke konkurransekraften som næringsregion. Prosjektet er 

delt i to. Delprosjekt 1 gjennomføres av Vekst i Grenland og vil være grunnlag for rullering av 

Strategisk næringsplan for Grenland. Delprosjekt 2 er av kartlegging av næringsarealer. 

Det er to grunner til at det er søkt om deltagelse i byregionprogrammet: 

 Behovet for en analyse av næringsarealer og utarbeidelse av en felles strategi i regionen. 

Dette er et viktig verktøy for kommunenes felles næringsselskap Vekst i Grenland IKS 

(VIG IKS).  

 Ønske om et bredt og godt underlagsmaterialet og prosess for utarbeidelse av ny 

strategisk næringsplan for Grenland. 

 

 

I tillegg til å gjennomføre det som allerede er vedtatt gir byregionsprogrammet en mulighet til 

deltagelse i et nasjonalt nettverk mellom byregionene. Gjennom fase 1 har vi sett at dette bidrar 
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til bedre kunnskap og kompetanseutveksling knyttet til regionens næringsmessige potensial og 

faktorer som bidrar til eller hindrer regional utvikling. 

Prosjektplan for delprosjekt 1 vedlegges. I tillegg vedlegges invitasjon fra Telemarksforsking 

vedr delprosjekt 3. Endelig vedlegges den todelte samfunnsanalysen som er resultat av fase 1 

(Regional analyse 2014 Grenland og Samfunnsanalyse Grenland) og rapport fra arbeidet med 

kartlegging av næringsarealer.  

Prosjektet gjennomføres i regi av Grelandssamarbeidet og er godkjent av Grenlandsrådet. Sak 

vedr søknad om deltakelse i ByR fase 2 og prosjektplanene behandles i Grenlandsrådet den 5. 

juni. 

 

Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland 

Prosjektet «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» har som mål å forsterke samspillet 

mellom grenlandskommunene for å øke konkurransekraften som næringsregion. Prosjektet har i 

fase 1vært delt i to. Delprosjekt 1 gjennomføres av Vekst i Grenland og vil være grunnlag for 

rullering av Strategisk næringsplan for Grenland. Delprosjekt 2 er gjennomføring av kartlegging 

av næringsarealer og utarbeidelse av strategi for næringsarealer i regionen og gjøres i nært 

samarbeid med Telemark fylkeskommune. I fase 2 er det lagt til et delprosjekt 3 – se omtale 

under. 

Grenland har hatt en langt svakere vekst enn landsgjennomsnittet de siste 10-15 årene mht 

befolkningsvekst, vekst i antall arbeidsplasser mm. Grenland har gjort dette til tema for sin 

deltakelse i Byregionprogrammet (Byr).  

Deltakelse i ByR 1 var organisert gjennom de to delprosjektene «Samfunnsanalyse med fokus på 

næringsliv» og «Kartlegging av næringsarealer». 

I samfunnsanalysen, anbefales det å gjennomføre en mer helhetlig analyse, og at en slik analyse 

ser på muligheter og utfordringer knyttet til næringsstruktur, arbeidsmarked, innovasjon og 

kompetanse, kommunale tjenester, attraksjonskraft, kulturtilbud, internasjonalisering og 

samarbeid om næringsutvikling. Samfunnsanalysen anbefaler også at man foretar en 

omdømmeundersøkelse for Grenlandsregionen, og at det lages en felles strategi for 

næringsarealer.  

Videre viser samfunnsanalysen til at regionen har tatt et viktig skritt i riktig retning med 

omorganisering av kommunenes felles næringsselskap «Vekst i Grenland IKS». Og at revisjon 

av en felles strategisk næringsplan er en gylden mulighet til felles politikkutforming og 

samarbeid i regionen. 

 

Fase 2 er tredelt 

Det er søkt om midler til fase 2. Denne vil gå over 3 år. Det søkes om midler til tre delprosjekter: 
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Delprosjekt 1 omhandler ny strategisk næringsplan for Grenland, herunder kunnskapsgrunnlag 

og dialogprosesser.  Prosjektet har i fase 1 innhentet deler av kunnskapsgrunnlaget gjennom 

rapporten «Regional analyse for Grenland 2014» og rapport «Mer vekst i Grenland – delprosjekt 

1 samfunnsanalyse». 

Delprosjekt 2 omhandler regionens næringsarealer og skal i fase 2 gjennomføre følgende: 

- Utarbeidelse av en strategi for næringsarealer. 

- Etablere et kartverktøy for presentasjon av næringsarealer. 

- Utvikling av næringsarealet «Frier Vest». 

- Pilotprosjekt for fortetting av næringsarealer. 

- Næringsutvikling i sentrum – forstudie. 

Prosjektet er en direkte oppfølging av Strategisk næringsplan for Grenland 2012-2015 og 

Samordnet plan for areal- og transport i Grenland 2025. Prosjektet har i fase 1 gjennomført en 

kartlegging av regionens næringsarealer. Næringslivet har hatt en sentral rolle i 

kartleggingsarbeidet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Telemark fylkeskommune. 

Delprosjekt 3 gjelder deltakelse som pilotregion i Telemarksforskings prosjekt «Skandinavisk 

vekstkultur». Grenlands hovedmål med deltakelse i prosjektet er å tilegne oss kunnskap som vil 

være nyttig i kommunene og regionens arbeid for å styre vår attraktivitet som næringsregion. 

Prosjektet bygger på en hypotese om at vekst i bosetting og/eller i arbeidsplasser kan skyldes god 

eller dårlig vekstkultur. Vekstkultur skapes av holdninger, verdier og samspillmønstre på stedet. 

Grenland ser på denne type kunnskap også som svært nyttig i arbeidet med kommunereformen. 

Regionen har foreløpig kun mottatt en invitasjon om å bli pilot og søker om å innenfor ByR 

programmet få dekket deler av egenfinansieringen.  

Behandling: 

- Presentasjon av søknad sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

- Delprosjekt 1 – Strategisk Næringsplan for Grenland – v/Hanne Gro Haugland. 

- Delprosjekt 2 - Kartlegging av og strategi for næringsarealer – v/prosjektleder 

Are Kristiansen og representanter fra næringslivets arbeidsgruppe. 

Innstilling: 

Grenlandsrådet godkjenner søknad om og deltagelse i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets Utviklingsprogram for byregioner – fase 2. Videreføring av 

prosjektet «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» slik det fremgår av vedlagte 

søknad legges til grunn for arbeidet. 

Vedlegg til saken:  

1. Søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om deltakelse i Utviklingsprogram for byregioner – fase 2. 

2. Regional analyse 2014 Grenland (Telemarksforsking) 

3. Mer vekst i Grenland – delprosjekt 1 Samfunnsanalyse (FAVEO) 

4. «Skandinavisk vekstkultur» invitasjon fra Telemarkforsking. 
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