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Møtet startet med orientering om Vøllestad gård v/Pål M. Kirkeby 

Behandlede saker: 

Saksnr Tema 

26/18 Referat fra møte 24.08.2018 

Referatet godkjent uten merknader 

27/18 Orienteringssaker/aktuelle regionale saker 
ViG 

Hanne Gro Haugland orienterte om status og planer for ViG 

- informasjon om prosjekter – dette tas i representantskapsmøtet 
23.november 

- oppfølging statlige arbeidsplasser – forslag til arbeidsmetode. Notat 
sendt ut til møtet i forkant. Viktig å sette av  ressurser på å dette 
området. ViG jobber videre med dette og redigere viljeserklæringa på 
flytting av statlige arbeidsplasser. Dette temaet bør tas inn i seminaret 
som skal være i januar. Det er viktig å samle ordførerkollegiet på et 
tidlig tidspunkt hvis det dukker opp innspill til flytting av statlige 
arbeidsplasser. Metodikken bør gjelde for mer enn statlige 
arbeidsplasser – og benyttes for hele arbeidet med vekst i Grenland. 

 
- Revidert velkomstbrev til bedrifter. Dette er bra, og bør sendes ut. 
 

28/18 Dagsorden – Grenlandrådets møte 23.november 
Se nedenfor 
 

29/18 Grenlandsrådets samling 10. og 11.januar 2019 
- Kragerø Resort fra 10.00 torsdag 10.januar til og med lunsj 11.januar 

Referat – ordførerkollegiet 31.10. 2018 

Sted/tid: Vøllestad Gård, Drangedal 10.00 – 13.00 

Møteleder: Tor Peder Lohne, 

Referent Turid Nøstdal, Grenlandssamarbeidet 

Til stede: Bamble: Hallgeir Kjeldal  (til lunsj) 
Kragerø:  Jone Blikra 
Siljan: Kjell A. Sølverød 
Skien: Hedda Foss Five 
Drangedal: Tor Peder Lohne 

Fra rådmannskollegiet Per Wold, Porsgrunn 

Sondre Groven – nytilsatt regionrådssekretær 

Fra ViG: Hanne Gro Haugland og Petter Ellefsen 

Forfall Porsgrunn: Robin Kåss, 

Kopi Rådmannskollegiet 
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- forberedelser/innhold. Alle ordførerne kommer med innspill på 
Grenlandsrådets møte 23.november.  

 
30/18 Sekretariatsfunksjonen for Grenlandssamarbeidet 

Sondre Groven ansatt og tiltrer 1.januar. Sondre deltok på møtet og 
presenterte seg selv. Han har ikke mulighet for å delta på Grenandsrådets 
møte 23.11. 
 

31/18 Eventuelt 
Jone informerte om et seminar han hadde vært på om «Deltidsinnbyggeren» 
Norske utmarkskommuners forum. 

Det vil bli utlyst konsesjon på lakseoppdrett i Skagerak .Marin Harvest ønsker 
å finne område i Telemark for etablering av slakteri og smoltproduksjon. 
Kragerø kommune kan være et aktuelt område. 

Etablering av kompetansesenter for innenlands fiske. Ønske om å få dette til 
Drangedal. Viktig at ViG følger med på dette. 

 Evaluering av møtet – runde rundt bordet 

Et godt møte. 

 

Innhold Grenlandsrådets møte 23.november  

I tillegg til de ordinære sakene settes følgende på dagsorden:  
 Regionreformen v/ Per Arne Olsen 1 time  
 Møteplan 2019 for Grenlandsrådet.  
 Representantskapsmøte ViG – inkludert informasjon om prosjekter. Valg av prosjekter 

avgjøres av ViG. Kommunenes næringskontakter inviteres til møtet. Inn under denne bolken 
settes det av tid diskusjon om næringsarbeid. Det settes av 1 ½ time til  

 GKI anskaffelsesreglement og revisjon av Skiensmodellen 
 Forberedelse til seminar i januar – revitalisering av Grenlandssamarbeidet 

 


