
 

 1 

 

 
Innkalling 

Møte i Grenlandsrådet 14. november 2014 
 

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, Jan Petter Johansen, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn 

Christian Schøth Knudsen 

Sted: Tokestua, Drangedal 

Tid: kl 9.00 – 15.00 

 SAKSLISTE: 
Kl. 9.00 – 9.45 
 

Sak 18/14 Dialogmøte med Telemark Museum  

Tema: Museets nye langsiktige strategiplan 

Kl. 9.45 – 10.00 
Sak 19/14 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 24.4.2014. 

Vedlegg 1. 

 Sak 20/14 Orienteringssaker 

 
Kl. 10.00 – 11.00 Sak 21/14 Kommunereformen i Grenland – mandat 

 
Kl. 11.00 – 11.15 Sak 22/14 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2015 

 
Kl. 11.15 – 11.30 Sak 23/14 Friluftsrådet i Grenland – kort presentasjon 

 
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj 
Kl. 12.30 – 13.15 Sak 24/14 Bypakke Grenland – presentasjon av regionalt prosjekt – «Lilleelvkrysset» 

 
Kl. 13.15 – 14.00 Sak 25/14 Næringssamarbeidet – Vekst i Grenland IKS – status 

 
Kl. 14.00 – 14.30 Sak 26/14 Eventuelt 

 

   

 

  

 

Vel møtt! 
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SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sak 18/14 Dialogmøte med Telemark Museum  

 

Tema: Museets nye langsiktige strategiplan 

 

Fra Telemark museum møter direktør Jorunn Sem Fure og Ellen Rodvang; leder avdeling 

samfunnsminnet og prosjektleder for strategiprosessen. 

 

Vedlagt eposten følger notat: «Telemark museum – faktagrunnlag til strategiarbeid». 

 

Følgende problemstillingsnotat er utarbeidet av museet i forkant av dialogmøtet: 

 

 Museumsreformen har ikke ført med seg tilstrekkelige økte midler til å kunne innfri de 

forventninger om aktivitet og vekst som alle museene i Nedre Telemark hadde. De ekstra 

driftsmidlene som kom er gått til en økt profesjonalisering av fellestjenester, men 

formidlings- og publikumstilbudet lider under mangel på gode lokaler og mangel på 

personalresurser. Kommunene (med et par unntak) har definert sitt ansvar til et 

minimum. I realiteten er kommunale tilskudd gått nedover, mens forventningene til TMs 

innsats – særlig på formidling, er konstante eller økende. Hvordan svarer vi på denne 

utviklingen? 

 

 TM forvalter og drifter 9 museumsanlegg pr. i dag, hvor driften inkluderer følgende 

momenter: bygningsvern, samlingsforvaltning, formidling til skole, arrangementer, 

utstillinger og omvisninger på sommertid. Personalmessig og budsjettmessig er TM knapt 

dimensjonert for fire-fem steder, dersom en skal sammenligne med andre konsoliderte 

museum og deres fordeling av resurser pr. anlegg. Hvordan svarer vi på dette? 

 

 Oppfatningen av at museumsdrift skal inneholde alle disse komponentene på hvert sted, 

er ikke bærekraftig i dag. Personalet er preget av å ha for mange oppgaver og for liten tid 

til hver, og mange konfronteres i sitt daglige arbeid med negative tilbakemeldinger og 

uinnfridde forventninger. Situasjonen er fører til mistrivsel, ubetalt overtidsbruk og 

sykemeldinger, og gir ikke de dyktige medarbeiderne et godt nok faglig rom til å utnytte 

sin kompetanse. Situasjonen gir heller ikke grunnlag for tematisk spissing- og det er stort 

problem for TMs vekstmuligheter. TM kommer på denne måten ikke til å klare å 

fremskaffe et tydelig og godt argumentasjonsgrunnlag for å oppnå et vesentlig løft av 

driftsmidler fra staten. Dette er kanskje det mest alvorlige problemet. Hvordan kan vi 

prioritere bedre mellom oppgavene fremover? 

 

 Et av de viktigste formålene med museumsreformen var å styrke regionalmuseene – ikke 

smøre knappe resurser tynt utover på alle anlegg, uavhengig av hvilken økonomisk 

situasjon de var i før konsolideringen og uavhengig av hvilket publikumsgrunnlag, 

relevans og kulturhistoriske betydning de representerer. Hvordan styrker vi rollen til TM 

som et regionsmuseum? 

 

 Suksess- historier andre steder har gjerne følgende forutsetninger: vekst- prosesser 

kommer der hvor kommunene tar en aktiv prosjektutviklingsrolle sammen med museet 

og bidrar med substansielle driftsmidler i bunn. Noen steder har kommunene egne 

stillinger som arbeider frem prosjekter med ”kulturbasert næringsutvikling” og her 

bringes museene inn i sammenhenger med kommersielle aktører som gir en merverdi til 
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museumsopplevelsen. Er samarbeid med andre aktører for å øke formidlingsplattformene 

og publikumsappellen en vei å gå for TM? Hvem har finansieringsansvaret i så fall for 

forvaltningen og basisdriften? 
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SAKSFRAMLEGG 
 

SAK 19/14 Protokoll fra Grenlandsrådets møte 25.4.2014 

For godkjenning vedligger møteprotokollen for møte i Grenlandsrådet 25.4.2014 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Quality hotel og resort Skjærgården i Langesund   

Møtedato: 25. april 2014  

 

År 2014, den 25. april, holdt Grenlandsrådet møte på Quality hotel og resort Skjærgården i 

Langesund under ledelse av leder Jon Pieter Flølo (før lunsj) og Hedda Foss Five (etter lunsj).  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo, Halgeir Kjeldal, Unni Brekka Kiøsterud,  

Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 

Kragerø Kåre Preben Hegland,  

Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan 

Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen  

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

 

Forfall: 

Bamble: Linda Holien (møtte med vara) 

Kragerø: Henriette Fluer Vikre, Jone Blikra 

Porsgrunn: Erik Johan Bystrøm 

Siljan: Brynjar Rismyhr 

Skien:  

Drangedal: Jon Andre Nesland (møtte med vara) 

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn Knudsen 

Porsgrunn: Per Wold 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Jan Petter Johansen 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud 

 

Andre: 

Under sak 16/14 :Ståle Tveit og Jørn Roar Bamble Vekst i Grenland, Ingrid Grandum Berget, 

Bamble Kommune. Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark. Finn Flogstad, Grenland Havn IKS. Terje 

Christensen, Ineos Bamble AS.  
 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

Følgende ble behandlet: 
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Sak 11/14 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 27. februar 2014. 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent. 

 

 

Sak 12/14 Orienteringssaker 

 

- Prosjektskisse: ”Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland”  

Daglig leder orienterte om status for deltakelse i KMDs program for byregioner. KMD har 

innvilget kr. 1 362 000,- til grenlandskommunene. 

Det arbeides videre med forankring og utarbeidelsen av prosjektforslaget og en fullstendig 

prosjektplan.  

 

- Referat fra Ordførerkollegiets møte den 11.4.2014 ble gjennomgått og kommentert. 

 

- Ingen øvrige orienteringer 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering.  

 

 

Sak 13/14 Valg av leder og nestleder av Grenlandsrådet for perioden 2014 – 2016 

 

Ordførerkollegiet la fram forslag om ny ledelse for Grenlandsrådet for perioden 2014 – 2016: 

Leder: Ordfører Hedda Foss Five 

Nestleder: Ordfører Karianne S. Reiten. 

 

Forslaget fikk enstemmig tilslutning av Grenlandrådet. 

 

Ordfører Jon Pieter Flølo ble takket av som leder. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet valgte ordfører Hedda Foss Five som leder og ordfører Karianne S. Reiten som 

nestleder for Grenlandsrådet for perioden 2014 – 2016. 

 

 

Sak 14/14 Årsmelding 2013 for Grenlandssamarbeidet – til behandling 
 

Saken gjelder: 

Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2013. 

 

Behandling: 

Årsmelding for Grenlandssamarbeidet ble lagt fram, se vedlegg.  

Regnskap for 2013 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 2013. 
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Årsmeldingen er oversendt alle kommunene for behandling. 

 

 

Vedtak: 

Årsmelding for Grenlandssamarbeidet for 2013 med regnskap vedtas slik den er forelagt, under 

forutsetning av positive vedtak i alle samarbeidskommunene. 

 

 
 

Sak 15/14 Infrastruktur og samferdsel – aktuelle saker 

 

 

Telemark fylkeskommune ved strategirådgiver Andreas Kjær orienterte Grenlandsrådet om 

aktuelle infrastruktursaker etter følgende stikkord: 

- Status sørvestbanen  

- Inter City - triangelet 

- Haukelivegen E 134 – strategi 

 

Punkter fra orienteringen og diskusjonen: 

 
E 134 

Saggrenda – Gvammen  KVU ferdig 

Gvammen – Århus    Påbegynt, ferdig 2018 

Prosjekter Seljord – Åmot   Oppstart 2015 

Åmot – Vinjesvingen   Planprogram utarbeidet 

Haukelitunellene    KVU ferdig, planarbeid omtalt – det store prosjektet på E 

134. Tunellene svært viktig også for Grenland. Strategimøte avholdt i regi av fylkesordføreren. 

Enighet om uttalelse om viktigheten av E 134. Bamble, Skien og Porsgrunn vedtatt å bli medeier 

i selskapet E 134 Haukeligvegen AS for strategisk arbeid og påtrykk. 

 
RV 36 

Seljordsstranda    Planarbeid pågår 

Slettekås – Årnes    Pl.arb. ferdig. Mulig oppstart 2015 

Brekkasvingene    Både i NTP og Bypakke Grenland 

Videre til E-18    Bypakke Grenland fase 2 og 3 – viktig å holde fokus på den vedtatte 

Bypakken – også planen for fase 2 og 3.  
 
E 18 

Rugtvedt – Dørdal          Ferdig reg.plan oppstart 2015-16 

Langangen – Rugtvedt    Planarbeid pågår 

E 18 gjennom Bamble snart ferdig til bygging. Porsgrunn til behandling i løpet av 2015 - 

ferdigstillelse og oppstart bygging 2018. Kragerø: oppstart av planarbeidet bør starte slik at dette 

er klart til byggingen på porsgrunnsiden er ferdig. Planarbeidet i Kragerø bør da starte ca om 3-4 

år. 

 
Jernbane: 

IC triangelet - mål om å være ferdig med all utbygging i 2030. 

Grenlandsbanen - KVU igangsettes. Viktige avklaringer vil komme her vedr bl.a stasjoner. 

SørVestbanen - gir mulighet for Grenland til å bli det store knutepunktet. Positiv 

avklaring/beslutning på møte i Oslo forrige måned. Invitasjon til møte på Brokelandsheia i 

begynnelse av mai. (12 mai) - ordførere og rådmenn fra kommunene i to fylker invitert. 

Samordnet regional påvirkning viktig. Her ligger framtidens mulighet for Grenland! Vil gi en 
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reisetid på under en time Grenland - Drammen og Grenland - Kristiansand. Det gir ett stort bo og 

arbeidsmarked.  

Gods. Utredning startet for å få mer gods over på bane og båt. Muligheter knyttet til Grenland 

havn.  

 

Viktig å fremheve noen prosjekter som hele fylket står bak. Må klare å synliggjøre at vi støtter 

hverandre når det gjelder de store viktige prosjektene for fylket. 

Positive erfaringer med høringsuttalelse til NTP i forrige runde. Dette er viktig å videreføre. 

Det vi har klart å samle oss om ser vi at vi har fått gjennomslag for, Her prioriterte vi 

Haukelivegen, E-18 og grenlandsbanen. Det ble i tillegg pekt på noen andre øvrige traser og 

prosjekter. 

 

Innspill vedr betydningen av Haukelivegen. Denne har også nasjonal betydning. Og viktig ikke 

minst i forhold til bruk og utvikling av Grenland havn.  

 

Havn - strategimøte i september. Dette bør drøftes i Grenlandsrådet i forkant. 
 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning. Grenlandsrådet ønsker å ha fokus på at 

kommunene skal stå samlet i de store viktige infrastruktursakene og vil jobbe for dette fremover. 

 

Sak 16/14 Næringssamarbeidet – Vekst i Grenland IKS – status 

 

- Status selskapet og aktuelle saker – ViG IKS 

Ståle Tveit orientert om selskapets aktiviteter mm. 

Daglig leder ansatt – Hanne Gro Haugland startet i jobben 4. august. 

Øvrige punkter – se presentasjon som vedlegges protokollen til orientering 

 

- Frier Vest - prosjektleder for forstudie Rolf Olaf Larsen orienterte om prosjektet med mål 

om utvikling av en forretningsplan for næringsområdet. Prosjektplan følger vedlagt. 

 

- Herøya Industripark – rådmann Per Wold orienterte om status i arbeidet ifbm Hydros salg 

av industriparken. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering.  

 

 

Sak 17/14 Eventuelt 

- Ordfører Øystein Beyer redegjorde for en henvendelse fra NHO vedr. utredningsprosjekt 

knyttet til kommunesammenslåing. 

Grenlandskommunene ønsker å avvente kommuneproposisjonen som legges fram i mai 

som er ventet inneholder klare signaler fra regjeringen om kommunereformen. Det vil 

etter dette kunne være naturlig å vurdere sonderinger mellom kommunene. 

Vedtak:  

Grenlandsrådet ønsker ikke på dette tidspunktet å starte en slik utredning. Dette meddeles 

NHO. 
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- Romcamp – varaordfører Geir Arild Tønnesen orienterte om innholdet i nylig fremlagte 

rapport fra opprettet operativ gruppe. Evalueringen av campen viser at det har vært et 

godt tiltak og det konkluderes med at tiltaket bør opprettholdes. Det kreves i så fall en sak 

vedr drift og finansiering av tiltaket. Rapporten ble omdelt i møtet. 

Saken ble drøftet. 

Grenlandsrådet anerkjenner at dette er en politisk utfordrende sak. 

Vedtak: 

Porsgrunn kommune utarbeider en sak til politisk behandling i kommunene. Saken 

utarbeidet med åpen konklusjon/uten fast innstilling fra rådmann. Saken sendes også de 

øvrige kommunene. 

 

- Neste Grenlandsråd: det ble fremmet forslag om at Grenlands friluftsråd settes opp som 

tema på neste møte.  

 

 

 

 

Ingen øvrige saker. 

 

 

Neste møte i Grenlandsrådet: etter oppsatt plan:5. september 2014 - vil 

komme endring – se egen epost. 
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SAKSFRAMLEGG 

 

Sak 20/14 Orienteringssaker 

 

- Referater fra Ordførerkollegiets møter. Se 

www.grenlandssamarbeidet.no/ordførerkollegiet 

 

- Ordførerkollegiets møte med Telemarksbenken 15.10.2014. 

 

- Øvrige orienteringer. 

 

http://www.grenlandssamarbeidet.no/Ordforerkollegiet-/Referater/
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SAKSFRAMLEGG 

 

 

Sak 21/14 Kommunereformen i Grenland – mandat 

 

Saken gjelder: Behandling av forslag til mandat for kommunereformprosessen i Grenland. 

 

Bakgrunn: Regjeringen fikk før sommeren tilslutning fra Stortinget til å gjennomføre en 

kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er 

nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. 

Høsten 2014 er det satt i gang regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur. Alle 

landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg 

sammen med nabokommuner. Reformperioden varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. 

januar 2018.  

Regjeringens mål for en ny kommunereform: 

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige 

tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen 

og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester. 

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre 

forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både 

når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og 

også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad 

tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og 

næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og 

utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer 

effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 

4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 

Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til 

kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for 

interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i 

henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få 

større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. 

Regional prosess i Grenland 

Fylkesmannen i Telemark og KS inviterte 26. august til oppstartskonferanse for 

kommunereformen i Telemark.  

Grenlandssamarbeidet arrangerte 8.-9. september et felles oppstartsmøte for alle seks 

formannskapene. Her ble det gitt informasjon om regjeringens kommunereform og alle 
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formannskapene fattet likelydende vedtak om oppstart av prosess i Grenland. Likelydende 

vedtak er i ettertid også fattet av alle seks by- og kommunestyrene. 

 

Behandling: 

Forslag til mandat legges fram for behandling, se vedlegg til epost. 

 

Forslaget drøftes. 

 

Innstilling: 

Grenlandsrådet vedtar forslag til mandat for kommunereformprosessen i Grenland slik det er 

fremlagt. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Sak 22/14 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2015 

 

Saken gjelder:  
Kort orientering om arbeidet med handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2015. 

 

Bakgrunn: 

Det utarbeides årlig en handlingsplan for Grenlandssamarbeidet som beskriver de konkrete 

interkommunale utredningsprosjekter. Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i de mål og 

strategier som er beskrevet i Program for Grenlandssamarbeidet. 

 

Det legges opp til at Grenlandsrådet behandler endelig forslag til handlingsplan for 

Grenlandssamarbeidet for 2015 i sitt møte i februar 2015. 

Rådmannskollegiet og Ordførerkollegiet behandler endelig forslag til handlingsplan med budsjett 

i forkant av Grenlandsrådets møte. 

 

Handlingsplanen er ikke ment å være uttømmende for prosjekter/aktiviteter som det arbeides 

med og kan søkes etablert gjennom året. Regionsamarbeidet vil til enhver måtte vurdere 

tiltak knyttet til aktuelle saker og utfordringer som settes på dagsorden gjennom året.  

 

Behandling: 

Sekretariatet orienterer kort om arbeidet med handlingsplanen for 2015. Det redegjøres for 

aktuelle prosjekter og prosesser. 

 

 

Tas foreløpig til orientering. 
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SAKSFRAMLEGG 

Sak 23/14 Friluftsrådet i Grenland – kort presentasjon 

 

Daglig leder Bjørnar Løkstad presenterer arbeidet i Grenland Friluftsråd. 

Se for mer info: www.grenlandfriluftsrad.no 

 
 
 

 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sak 24/14 Bypakke Grenland – presentasjon av regionalt prosjekt – «Lilleelvkrysset» 
 

Statens Vegvesen v/ Hilde Lindell Vasaasen, Ass. prosjekteringsleder på prosjektet Fv. 32 

Gimlevegen-Augestadvegen møter og presenterer prosjektet. 

 

Fra Telemark fylkeskommune møter Birgitte Hellstrøm, Avd. for areal og transport. 

 

 

Kort om presentasjonen: 

Reguleringsplan Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen vedtatt 04.04.2013. 

 

Prosjektet deles i to hovedentrepriser: 

•          Totalentreprise basert på Konkurransepreget dialog for løsmassetunnelen (strekningen Dr. 

Munks gate-Augestadvegen) 

•          Enhetspriskontrakt for den andre delen av prosjektet (strekningen Gimlevegen-Dr. Munks 

gate) 

 

Kort orientering om den konkurransepregede dialogen og byggeplanoppdraget utført av 

Multiconsult. Viser planene og video. 

 

Forutsatt at Bypakke Grenland blir behandlet og vedtatt i Stortinget før jul, vil entreprisene bli 

lyst ut våren 2015. Da vil arbeidene kunne starte opp sommeren 2015, med forventet vegåpning 

høsten 2017. 

 

 

Presentasjonen tas til orientering. 

http://www.grenlandfriluftsrad.no/


 

 14 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sak 25/14 Næringssamarbeidet – Vekst i Grenland IKS – status 

 

Saken gjelder: 
Daglig leder Hanne Gro Haugland orienterer om status for selskapet Vekst i Grenland IKS og 

næringsarbeidet. 

 

Det er sendt ut innkalling og saksdokumenter for representantskapsmøte i selskapet den 1. 

desember 2014. Det vises til denne utsendelsen, se kopi av epost under.  

Daglig leder vil redegjøre for sakene som skal behandles i representantskapet. 

Det åpnes for spørsmål og drøfting.  
 

Tas til orientering. 
 

Fra: Karianne Resare  

Sendt: 26. oktober 2014 21:38 
Til: Jon Pieter Flølo; 'unni-brekka.kiosterud@t-fk.no'; lishere@hotmail.com; 

'ksr@drangedal.kommune.no'; 'Arntolav.brodsjo@drangedal.kommune.no'; 'jon-
andre.nesland@drangedal.kommune.no'; 'kare.preben.hegland@kragero.kommune.no'; 

'henriette.fluer@kragero.kommune.no'; 'jone.blikra@kebas.no'; 'oystein.beyer@porsgrunn.kommune.no'; 
'erik.bystrom@porsgrunn.kommune.no'; 'sverresiljan@gmail.com'; 'gbh@siljan.kommune.no'; 

'jolhagen@online.no'; 'bryris@online.no'; Hedda Foss Five; Geir Arild Tønnessen; 

'jan.terje.olsen@bratsbergeiendom.no' 
Kopi: per.wold@porsgrunn.kommune.no; Jan Petter Johansen; Jan Sæthre (JSE@siljan.kommune.no); 

Tore Marthinsen; Ole Magnus Stensrud (Ole.Magnus.Stensrud@kragero.kommune.no); Jørn Christian 
Schjøth Knudsen (JornChristianSchjoth.Knudsen@drangedal.kommune.no); Hanne Gro Haugland 

(gro@vig.no) 

Emne: Innkalling til representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS - mandag 1. desember 2014 kl 15-16 

 

Til representantskapets medlemmer 
kopi rådmenn og ViG IKS 

 
På vegne av representantskapets leder oversendes innkallingen fra Vekst i Grenland 

IKS. 
 
Representantskapets møte avholdes i forlengelsen av felles formannskapsmøte for 

grenlandskommunene 1. desember 2014 i Langesund. 
 

Under er utdrag fra ViG IKS vedtekter/selskapsavtale tatt inn til orientering. Det 
henvises særskilt til formuleringen: «Representantene fra den enkelte kommune 

stemmer samlet for kommunens stemmer, uavhengig av om alle representantene 
fra kommunen møter» 
Selskapsavtalen vedlegges denne eposten i sin helhet til orientering. 

På representantskapets første møte 20. desember 2013 ble Grenlandsrådets leder 
valgt til representantskapets leder. 

 
Mvh 
På vegne av representantskapets leder  

 
Karianne Resare 

Daglig leder Grenlandssamarbeidet 
Tlf. 97650656 


