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Behandlede saker:

Saksnr Tema

01/18 Referat fra møte 17.11.2017

Godkjent uten merknader

02/18 Nye ViG
Det jobbes videre utfra vedtatt mandat.
Forslag til vedtekter, selskapsavtale og medlemmer til nytt styre settes opp på neste
møte i ordførerkollegiet (13.mars) . Det er ønskelig å få behandlet dette 13.april i
forbindelse med oppsatt møte i Grenlandsrådet.

Når representantskapet i ViG har valgt et nytt styre og nye vedtekter er på plass ønskes
det eiermøte for å ta opp forventninger til det nye styret.

03/18 Status endring i Visit selskapene.

Rådmann i Skien presenterte status. Alle kommunene ønsker en sammenslåing av de
Visitselskapene i Telemark.

Det er ønskelig at Grenlandskommunene står sammen i forhold til innflytelse i etter at
VisitGrenland fusjonerer med VisitTelemark, og at de står sammen i forhold til
representasjon i styrende organ.

Ole Magnus tar med seg signalene i det videre arbeidet.

04/18 Orienteringssaker/aktuelle regionale saker
- Siljan orienterte om kommunestyrets vedtak. Vedtakene fra de andre

kommunene i forhold til økonomisk bidrag er ulike. Alle støtter imidlertid at det
jobbes videre med å få til en løsning på utvikling av et s kisenter i Siljan og at det
regionale næringsapparatet deltar som rådgivere i dette arbeidet. Skien ønsker
å bli invitert inn i det videre arbeidet for å avklare økonomi.

- Det er sendt inn søknad om skjønnsmidler på 8 ulike prosjekter (6 videreføring
og 2 n ye) på til sammen 2,9 mill

05/18 Henvendelse fra BUF etat Sør ang tomt til ny institusjon
- innmeldt fra Skien. Henvendelsen har gått til noen av Grenlandskommunene.

Referat – ordførerkollegiet 09.februar 2018

Sted/tid: Æ lvespeilet Porsgrunn 09.00 – 1 1.30

Møteleder: Robin Kåss, ordfører Porsgrunn

Referent Turid Nøstdal, Grenlandssamarbeidet

Til stede : Bamble: Ha l lgeir Kjeldal
Kragerø: Jone Blikra
Porsgrunn: Robin Kåss,
Siljan: Kjell A. Sølverød til kl 11.00
Skien: Hedda Foss Five

Fra rådmannskollegiet: Ole Magnus Stensrud, rådmann Skien

Forfall Drangedal: Tor Peder Lohne

Kopi Rådmannskollegiet
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Konklusjon: Hver enkelt kommune kartlegger hvorvidt dette er aktuelt og gir 
tilbakemelding til Skien som gir en samlet tilbakemelding på henvendelsen 
 

06/18 Møteplan 2018 - ordførerkollegiet 
Neste møte: 13.mars 09.00- 12.00 Bamble kommune, Halen gård 
 
Turid lager forslag til tidspunkt for de neste møtene. Innkallingen sendes ut som 
møteinnkalling i Outlook. 
 

07/18 Eventuelt 
- Noen av kommunene opplever at kommunale og fylkeskommunale planer og 

bestemmelser jobber mot hverandre, jfr ATP-planer. Behov for felles samtale 
med ledelsen på fylkesnivået for informasjon om problematikken bør vurderes. 

- Bamble har fattet vedtak i sak ang. strategisk næringsareal. Vedtaket vedlegges 
referatet 

 
 Evaluering av møtet – runde rundt bordet  

Dette har vært et godt møte med åpen og konstruktiv diskusjon. 

  

  


