Referat – ordførerkollegiet 03.04.2019
Sted/tid:

Siljan kommunehus, 10:00- 13:00.

Møteleder:

Kjell A. Sølverød

Referent:

Sondre Groven, Grenlandssamarbeidet

Til stede:
Bamble:
Siljan:
Skien:

Hallgeir Kjeldal
Kjell A. Sølverød
Hedda Foss Five

Fra rådmannskollegiet:

Per Wold, Porsgrunn

Forfall:
Drangedal:
Kragerø:
Porsgrunn:

Tor Peder Lohne
Jone Blikra
Robin Kåss

Kopi:

Rådmannskollegiet og Grenlandssamarbeidet

Saksnr.
09/19

Sak
Godkjenne referat fra møte den 27.02.19
Godkjent uten merknader

10/19

Felles formannskapsmøtet 2020
Det er ønskelig med et felles formannskapsmøte for de seks Grenlandskommunene på
nyåret. Ordførerkollegiet skulle avtale dato og videre arbeid knyttet til møtet.
Konklusjon:
Formannskapsmøtet legges til den 9.-10. januar 2020. Om mulig så legges dette til
Skjærgården hotell i Langesund. Rådmannskollegiet forbereder tematikken for møtet.
Temaene skal omhandle de fire satsningsområdene til Grenlandssamarbeidet.
Regionrådssekretæren gir beskjed til formannskapssekretærene i de aktuelle
kommunene.

11/19

Konkretisering av satsningsområdene for GS
Rådmannskollegiet fikk i oppdrag å konkretisere satsningsområdene for
Grenlandssamarbeidet. Foreløpig konkretisering ble presentert for ordførerne.
Konklusjon:
Fremlagt konkretisering er et godt utgangspunkt for videre arbeid. Rådmannskollegiet
arbeider videre med dokumentet som skal være et dynamisk dokument.
Regionrådssekretær legger også inn de konkrete tilleggsforslagene som ordførerne
kom med.
Videre følger Sondre Groven opp dialogen med stortingsbenken. Dette arbeidet
koordineres med Tor Peder Lohne.
Per Wold følger opp kontaktpunkt for Grenlandsordførerne mot Universitetet.
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12/19

Viljeserklæring om lokalisering av arbeidsplasser
Den 31.10.18 (sak 27/18) presenterte ViG sin Viljeserklæring for Ordførerkollegiet.
Viljeserklæringen har blitt noe endret siden dette møtet. Etter presentasjon for
rådmannskollegiet den 27.03.19, ble saken sendt videre til Ordførerkollegiet.
Konklusjon:
Viljeserklæringen ble vedtatt slik den står.

13/19

Møte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen
Fylkesmannen har foreslått ulike datoer for møte med Grenlandsordførerne.
Ordførerne ønsker at møtet finner sted den 7. juni på rådhuset i Skien. Temaet for
møtet omhandler samarbeidet mellom Fylkesmannen og kommunene/regionen i tiden
fremover.
Fylkeskommunen har også stilt seg positive til møter med Grenlandsordførerne.
Regionrådssekretær sender ut forslag til aktuelle tidspunkt til ordførerne og avtaler
videre med ny Fylkesrådmann.

14/19

Dagsorden – Grenlandsrådet 26.04.19
Følgende forslag til dagsorden ble presentert:
ViG IKS representantskap
Viljeserklæringen til ViG
Årsmelding 2018 og Handlingsplan 2019 for GS
Konkretisering av satsningsområder for GS
Konklusjon:
Dagsorden ble vedtatt. Regionrådssekretær undersøker muligheten for at representant
fra Torp kan orientere om status og utvikling, i tillegg til overnevnte temaer.

15/19

Tilskuddsmidler for regional utvikling 2019
Søknad fra Etablerertjenesten i Telemark. Søknaden har blitt diskutert i de ulike
regionene, som også har kommet med sine innspill til søknaden. Endelig søknad
sendes fra Kongsbergregionen.
Konklusjon:
Tatt til orientering.

16/19

Nominasjon av styremedlem til ViG
På grunn av lovendringer må ViG endre vedtektene knyttet til antall styremedlemmer,
ettersom man må oppgi et konkret antall som skal sitte i styret. I dagens vedtekter står
det 5-7 styremedlemmer, og styret består av 5 medlemmer. Dette endres til 6
styremedlemmer. Det er derfor ønskelig at valgkomiteen foreslår kandidat til nytt
styremedlem.
Konklusjon:
Valgkomiteen foreslår Jon Guste-Pedersen som styremedlem.

17/19

Næringsutvikling i kommunene
Ble ikke gjennomført.

18/19

Eventuelt
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