
   

MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Gautefall hotell i Drangedal   

Møtedato: 18. – 19. august 2008  

 

År 2008, den 18.-19. august 2008, holdt Grenlandsrådet møte på Gautefall hotell i Drangedal, 

under ledelse av leder Rolf Erling Andersen.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo, Andreas Kjær, Bente Tangen 

Drangedal Nils Tore Føreland, Tore Halvorsen, Stina Haugland 

Kragerø Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken, Erling Laland 

Porsgrunn Øystein Beyer, Siren Johnsen, Torleif Vikre 

Siljan Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid, Tonje Løwer Gurholt 

Skien Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen,  

 

Forfall: 

Bamble:  

Kragerø:  

Porsgrunn:  

Siljan:  

Skien: Nils Olav Skilbred 

Drangedal:  

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn Christian Schødt Knudsen 

Porsgrunn: Egil Johansen 

Siljan:  Steffen Stordalen 

Skien:  Knut Wille 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud 

 

Andre 

Gustav Søvde, Hedda Foss Five (kun tirsdag), Knut Einar Aas, Halvor Ringhus, Tor 

Tollefsen. 

Jostein Harm (kun mandag) 

Ståle Tveit, Vekst i Grenland 

Knut Osnes (kun mandag) 

Bjarne Lindeløv, Nordlandsforskning 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

 

 

 



   

 

Følgende ble behandlet: 

Det ble ønsket velkommen og foretatt opprop. 

 

SAK 22/08 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 4/4-08 

Protokollen fra møtet i Regiontinget ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer. 

 

SAK 23/08 Orienteringssaker  

 Høring – omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Kopi av brev av 26. mai 2008 fra 

Grenlandssamarbeidet sendt Helse Sør-Øst ble lagt fram. Rådmann Knut Wille 

orienterte om arbeidet i kommuneadministrasjonene med et grunnlag for felles 

høringsuttalelse. Skien og Porsgrunn arbeider med å lage et utkast til et felles 

saksframlegg til alle kommunene. Tar sikte på politisk behandling i kommunene rundt 

20. september. De ble videre orientert om at KS jobber med en felles uttalelse for hele 

BTV-regionen. Rådmann Egil Johansen sitter i gruppen som jobber med dette. Helse 

Sør-Øst har invitert til et møte 28. august for å orientere om høringsprosessen. 

Det ble en kort drøfting av høringen og innholdet i denne. 

Vedtak: Tatt til orientering.     

                                                                                                                   

 Tilskudd til interkommunale selskaper/samarbeidsorganisasjoner – oppfølging 

av sak fra Grenlandsrådets møte 4. april 08.                                              

Rådmannskollegiet har invitert de aktuelle interkommunale selskaper/samarbeid der 

kommunene har felles eierskap til budsjettkonferanse 15. september 2008 kl. 9 – 12 i 

formannskapssalen i Skien Rådhus. Tema for konferansen vil være orientering om 

selskapenes drift og drøfting av prinsipper for tildeling av tilskudd fra kommunene.  
Vedtak: Tatt til orientering. Møtet er åpent for de av Grenlandsrådets medlemmer som 

ønsker å delta. 

 

 Henvendelse fra Porsgrunn friluft- og miljøråd med innspill vedr. et regionalt 

friluftsråd i Grenland.                                                                                                                                                                                                                          
Grenlandssamarbeidet har mottatt et brev fra Porsgrunn friluft- og miljøråd (PFMR). 

PFMR mener her at det bør opprettes et regionalt friluftsråd i Grenland. 

Det vises i denne sammenhengen til at sak om et regionalt friluftsråd tidligere er 

behandlet i Grenlandsrådet. Grenlandsrådet har vedtatt at det utarbeides et felles 

saksframlegg til kommunene med forslag om et friluftsråd i Grenland. Rådmann i 

Kragerø Ole Magnus Stensrud, orienterte om de øvrige henvendelsene som tidligere 

har kommet vedr. friluftsråd og om at felles saksframlegg vil bli utarbeidet av i løpet 

av høsten 2008 og oversendt alle kommunene. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 Søknad til Grenlandsrådet om midler til prosjektet Kartlegging av lokale viktige 

marine naturtyper. 
Fylkesmannen søker om å få bruke 300 000 kr av skjønnmidlene til prosjektet 

Kartlegging av lokale viktige marine naturtyper. I tillegg er de kommunene som deltar 

i prosjektet (Bamble, Kragerø, Skien og Porsgrunn) bedt om å bidra til finansieringen 

av prosjektet. 

Grenlandsrådet drøftet saken og stilte prinsipielt spørsmålstegn ved en slik bruk av 

skjønnsmidlene. Det ble gitt uttrykk for at flere av rådets medlemmer synes 



   

saksgangen her var problematisk. Grenlandsrådet har per i dag ikke tatt stilling til 

bruken av skjønnsmidler i 2009. Ja til en slik søknad vil bety en forskuttering av rådets 

og kommunenes prioriteringer knyttet til de årlig tildelte skjønnsmidlene.  

Vedtak: Grenlandsrådet stiller seg positive til prosjektets formål, men stiller 

spørsmålstegn ved saksgangen knyttet til bruken av skjønnsmidler. Grenlandsrådet ber 

arbeidsutvalget avklare dette med Fylkesmannen før endelig behandling i rådet. 

 

 Kragerø og Drangedals inntreden i Vekst i Grenland 

Rolf Erling Andersen la fram to alternativer for organisering av ViG for å muliggjøre 

Kragerø og Drangedals inntreden.  

Alternativ 1: 

Kragerø og Drangedal stiller fonds - tilsvarende 12,5 mill kr. 

(Kragerø 8,5 mill - Drangedal 4 mill.) 

Tilføre årlig driftsmidler tilsvarende: 

Kragerø ca 600 000 kr. - Drangedal ca 300 000 kr. 

Eierskap i forhold til A aksjer må drøftes videre. 

 

Alternativ 2: 

Full reorganisering VIG AS. 

Alle fonds slettes og tilbakeføres eierne. 

VIG videreføres med nye vedtekter og tillegg av nye eiere. 

De 6 kommunene bidrar årlig med nødvendige midler til drift. Ca 6 mill. år samt ca. 4 

mill til lån, tilskudd, prosjekter. 

  

Følgende videre prosess ble foreslått: 

Saken tas opp til behandling i Regiontinget etter at alle kommunene har drøftet 

gjennom alternativene, eventuelt fremmet andre forslag. 

Behandlingen i de enkelte kommuner samordnes av arbeidsutvalget før det fremmes 

endelig forslag til tilråding i regiontinget. 

Saken må endelig behandles i kommunene før eventuell ekstraordinær 

generalforsamling i Vekst i Grenland AS.  

 

Øystein Beyer orienterte om det arbeidet som pågår internt i ViG om selskapets 

framtid og utvikling.  

 

Vedtak: Grenlandsrådet ber arbeidsutvalget se videre på saken og be rådmennene 

utarbeide et felles saksframlegg som oversendes kommunene.  

 

 

SAK 24/08 Utdyping og gjennomføring av Strategisk Næringsplan for Grenland 2008-

2011 

 

Saken gjelder: 

Strategisk Næringsplan for Grenland 2008-2011 – oppfølgingsansvar for kommunene og 

Grenlandssamarbeidet. 

 

Behandling: 

Leder la fram arbeidsutvalgets forslag til oppfølging og kommentarer til Strategisk 

Næringsplan. 



   

 

Følgende forslag ble drøftet: 

 

Strategiområde Forslag Status Tidsplan Finansierin

g/ ressurser 

A1 – kulepunkt 2 

Utvikle 

vertsskapsfunksjoner 

Hver enkelt kommune 

følger opp og orienterer 

Grenlandsrådet 

Forslag behandles i 

rådet 18.8. 

Kommunene 

orienterer 

rådet  

 

A2 – kulepunkt 2  

Utvikle kulturfyrtårn 

Hver kommune finner 3 

kulturfyrtårn de ønsker å 

utvikle/ videreutvikle 

 

Forslag behandles i 

rådet 18.8. 

  

A2 – kulepunkt 3 

”Kreativitetsfond” i 

Grenland 

Rådmennene bes utrede 

mulighetene for å 

opprette et 

”kreativitetsfond” i 

Grenland rettet mot 

satsinger innen 

opplevelsesøkonomien 

Forslag behandles i 

rådet 18.8. 

Settes på 

restanselist 

ev.  

handlingsplan 

for 2009 

 

 

 

 

 

 

 

A2 - kulepunkt 4 

 Særlig fokus på barn og 

unge – spørreundersøkelser 

Overlates til ViG Forslag behandles i 

rådet 18.8. 

  

A2 – kulepunkt 6 

Videreutvikle kulturfeltet 

Rådmennene bes legge til 

rette for et tett og nært 

samarbeid for å 

videreutvikle kulturfeltet 

i regionen 

Rådmennene 

behandlet forslaget 

i møtet 12.6. og 

vedtok å starte med 

en kartlegging ev 

dagens samarbeid. 

Settes på 

restanselist 

ev. 

handlingsplan 

for 2009 

Kultursjefer 

B1 – kulepunkt 6 

Integrering av innvandrere 

Henviser til det løpende 

arbeidet i kommunene 

   

B1 – kulepunkt 10 

Næringslivets Hus 

Arbeidet med et 

eventuelt Næringslivets 

Hus i Grenland skal skje 

i nær dialog med 

Grenlandskommunene 

 ViG og NHO 

inviteres til å 

orientere 

rådet den 3. 

nov. 08 

 

 

 

 

 

B3 – kulepunkt 1-2 

Gass til Grenland 

Gass til Grenland settes 

på agendaen i 

Grenlandsrådet 

Telemark 

gassforum og 

INEOS invitert til å 

orientere om status 

Rådet 

orienteres i 

møtet 18.8. 

 

B3 - kulepunkt 3 

Havnestruktur 

Grenland Havn IKS har 

hovedansvaret for 

utredningen. Det 

strategiske grepet bør tas 

av kommunene. 

 Kommer til 

orientering i 

Regiontinget 

når 

utredningen 

er ferdig. 

 

C1 – kulepunkt 1 

Infrastruktur 

Rådmennene bes sette 

ned en arbeidsgruppe 

som kan lage et grunnlag 

for en sak om utvikling 

Rådmennene 

behandlet forslaget 

i møtet 12.6. og 

legger fram en 

  



   

av tidsmessig 

infrastruktur og helhetlig 

arealbruk.  

oversikt over 

pågående prosesser 

og vedtak 

C2 – kulepunkt 3 

Storbymidler 

Grenlandsrådet har et 

ansvar for å komme i en 

offensiv dialog med 

sentrale myndigheter på 

dette området 

 AU tar 

initiativ til et 

møte med 

sentrale 

myndigheter 

(dept) 

 

 

 

 

 

C3 – kulepunkt 1 

Oppvekstmiljø 

Grenlandsrådet starter et 

prosjekt kalt ” 

Grenlandskarusellen for 

barn og unge”. 

Forslag behandles i 

rådet 18.8. 

Legges inn i 

handlingsplan 

for 2009 

 

 

Forslagene ble drøftet. 

Til punktet vedr. infrastruktur: 

Øystein Beyer foreslo at det utredes muligheter for å opprette et finansieringsselskap og settes 

i gang inndrivelse av brukerbetaling. Det ble vist til at dette er gjort i Vestfold. 

Forslaget fikk støtte og det ble foreslått at arbeidsutvalget utreder saken og kommer tilbake til 

rådet med dette i neste møte. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet stiller seg bak arbeidsutvalgets forslag til oppfølging av Strategisk 

Næringsplan. Til punktet vedr. infratruktur: Grenlandsrådet ber arbeidsutvalget se på 

mulighetene for å opprette et finansieringsselskap for inndrivelse av brukerbetaling og legger 

dette fram for Grenlandsrådet i rådets neste møte. 

 

 

SAK 25/08 Forslag om å opprette prosjektstilling for å styrke samarbeidet med Europa 

 

Saken gjelder: 

Forslag om å opprette prosjektstilling for å styrke samarbeidet med Europa.  

Det foreslås at kommunene i felleskap oppretter en stilling som kan   

- informere virksomhetene i alle seks kommunene om EU-programmene 

- lete etter mulige prosjekter og samarbeidspartnere i EU i nær kontakt med 

kommunale virksomheter. 

- gi konkret hjelp i søkeprosessen og knytte kontakter med andre som kan bistå med å 

utarbeide søknader. 

- bidra til økt samarbeid med nasjonale og internasjonale kontaktpunkter blant annet 

gjennom Telemark Fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund og 

Osloregionens europakontor i Brüssel. 

 

Behandling: 

Rådmannskollegiet v/ Egil Johansen la fram forslaget, se vedlegg 1.  

Forslaget ble kort drøftet. 

 

Vedtak: 

Saken drøftes i de enkelte kommunene før endelig behandling i Grenlandsrådet.  

 



   

 

SAK 26/08 Handlingsplan for 2009 

 

Saken gjelder:  

Oppstart av arbeidet med handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2009. 

 

Behandling: 

Leder orienterte om at følgende prosjekter i dag er under utredning og gjennomføring og viste 

til fremlagte prosjektliste for informasjon om de ulike prosjektene: 

 Samarbeid om IKT utvikling - felles IKT-strategi for Grenland - forprosjekt 

 Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene – del 2 nye 

intranettportaler 

 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken – politisk prosjekt 

 Utredning om samordning og styring av felles eierskap til kommunale  

bedrifter og – selskaper 

 Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland 

 Bo- og dagtilbud for tunge brukere (SAMBA) 

 Klimakutt i Grenland 

 Samordning av det forebyggende arbeidet blant ungdom i Grenland 

 

Alle disse prosjektene er vedtatt skal fortsette eller vil bli fremmet forslag om at skal fortsette 

i 2009. Det ble videre vist til sak 24/08 ovenfor med Arbeidsutvalgets forslag til nye 

samarbeidsprosjekter i 2009. 

 

Knut Wille minnte om at IKT-strategi prosjektet kan bli et stort prosjekt som vil omhandle 

mange av kommunenes oppgaver. 

 

Tonje Løwer Gurholt la fram et innspill vedr. prosjektarbeid i Grenlandssamarbeidet. 

 

Deltakerne ble delt inn i tre grupper og forslag til nye samarbeidsprosjekter ble drøftet i 

gruppene.  

 

Hver gruppe la fram sine innspill i plenum. 

Følgende ble lagt fram fra gruppene: 

Gruppe 1: Foreslo at det satses på de igangsatt IKT-prosjektene. Av nye samarbeidsområder 

ble samferdsel og kulturskole nevnt. 

Gruppe 2: Det ble foreslått at det arbeides målrettet for å få arbeidskraft til området. Det bør 

satses på å få sterkere framdrift på de prosjektene som allerede er igangsatt og ikke igangsettes 

for mange nye prosjekter. Bør ha kost-nytte fokus på prosjektene. 

Gruppe 3: Samferdsel – opprettelsen av finansieringsselskap for trasévalg ble nevnt som nytt 

prosjekt. Det bør ses på om det samarbeides nok for å trekke turister til Grenland. Klimakutt – 

prosjektet bør videreføres. Forslag om at rådmennene sammen med de ansatte og deres 

organisasjoner skal se på områder i kommunenes oppgaveløsing som faglig sett kan bli styrket 

ved en sterkere samorganisering. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet ba arbeidsutvalget ta med seg innspillene videre i arbeidet med handlingsplan 

for Grenlandssamarbeidet for 2009. 

 



   

 

SAK 27/08 Prosjekt Klimakutt i Grenland 

Saken gjelder: 

Fremleggelse av rapport fra prosjektets fase I. 

Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra næringslivet, 

kommunene, forskningsmiljøet, miljøbevegelsen, fylkeskommunen og fylkesmannen 

Prosjektet mål er å kartlegge og analysere nåsituasjon (fase I) og foreslå en handlingsplan med 

konkrete mål og prioriterte tiltak (kort- og langsiktige) som kan bidra til å redusere Grenlands 

samlede utslipp av klimagasser (fase II). Prosjektperioden er 2 år. Prosjektstart november 

2007 – prosjektslutt desember 2009. Fase I skal gjennomføres innen juni 2008 (utsatt til 

august pga. at møte i Grenlandsrådet ble flyttet). Fase II skal avleveres til politisk behandling 

innen desember 2009 

 

Behandling: 

Prosjektleder Solfrid Rui Slettebakken og rådmann Ole Magnus Stensrud la fram rapporten 

fra prosjektets fase I.  

 

Videre ble det redegjort for at det er behov for mer ressurser både økonomisk og 

kompetansemessige for å kunne gjennomføre fase II. I prosjektgruppa er det stor vilje og 

interesse for å bli med videre i fase II. 

Følgende forslag om arbeidet frem mot prosjektet del II ble lagt fram: 

- Mulighetsstudie for avfallshåndtering i Grenland gjennomføres som 

planlagt. 

- Prosjektet avventer behandlingen av klima og energiplanene til Skien og Porsgrunn og disse 

brukes videre inn i fase II. 

- Etter møtet i Regiontinget i Grenland den 29. august 2008 startes arbeidet i arbeidsgruppene 

og prosjektgruppen med gjennomføringsplan for fase II. 

- Detaljert fremdriftsplan for fase II legges frem på det første 

Grenlandsrådet etter jul dvs i jan-feb 2009. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet er fornøyd med det arbeidet som til nå er gjort i prosjektet. Rapporten tatt til 

orientering. Prosjektgruppen bes starte arbeidet med gjennomføringsplan for fase II i henhold 

til fremlagte forslag. 

 

 
SAK 28/08 Forslag om forsøksordning vedr. salg av glassflasker i sommermånedene 

 

Saken gjelder: Forslag om at grenlandskommunene går sammen om å oppfordre næringslivet 

til ikke å selge alkoholholdig drikke på glassflasker i sommermånedene for å redusere 

problemene med glasskår på offentlige steder.  

 

Behandling: 

Ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo la fram forslag om at Grenlandsrådet tar en kontakt med 

næringslivet for å henstille om å ikke selge alkohol på glassflasker sommermånedene. 

 

Forslaget ble kort drøftet og fikk bred støtte. 

Miljøperspektivet ble nevnt. 



   

 
Vedtak: 
Grenlandsrådet støtter forslaget. Det utarbeides felles saksframlegg som oversendes 

kommunene.  

 
Sak 29/08 Gass til Grenland 

 

Saken gjelder: 

Arbeidsutvalget viser til Strategisk Næringsplan for Grenland og ønsker å sette gass til 

Grenland på agendaen i Grenlandsrådet. 

 

Behandling: 

Telemark Gassforum v/Andreas Kjær orienterte om status for planene om gassrør. 

 

INEOS v/Trond Stangeby orienterte om muligheter og utfordringer for INEOS sin virksomhet 

i Grenland med hovedvekt på Skanled. 

 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 

 
Vedtak: 

Grenlandsrådet tar orienteringene til etterretning. 

 

 
Sak 30/08 Samordne innspill til fylkesplanen 

 

Saken gjelder: 

Samordning av innspill fra Grenlandskommunene til fylkeskommunens arbeid med 

fylkesplanen/fylkesplanens handlingsprogram. 

 

Behandling: 

Grenlandskommunenes representanter i strategigruppene for arbeidet med fylkesplanen var 

innkalt til møtet. 

 

Rådmennene la fram følgende forslag til innspill på de fire områdene, se vedlegg 2,3 og 4: 

Infrastruktur: 

1. Bystrategi Grenland  

2. Jernbane – Eidangerparsellen 

3. Kollektivtransport i Grenland  

4. E-18 4- feltsveg  

5. Godsterminal i Grenland – bil/bane og havn/bane 

6. Jernbane - Grenlandsbanen 

7. Fylkesdelplan for Grenland Havn 

 

Kompetanse: 

1. Karrieresenteret for voksne – går ut neste sommer som pilot. Spr. om videreføring. Vet 

for lite om dette på dette tidspunkt til å kunne ta stilling til ev. innspill. 



   

2. Vitenlaben (Porsgrunn og Bamble eiere) – bør be om orientering om status før 

vurdering av ev. innspill. 

3. Struktur for videregående skoler – viser til avsluttet prosess i fylkeskommunene. 

Foreslår ikke å spille dette inn nå. 

4. Høgskole - universitet 

 

Kultur og identitet: 

1. ”Vurdere en avd. Grenland – kunsthall” 

– Innspill fra kultursjefene, mener det er plass til kunsthall både i Skien og 

Porsgrunn.  

2. Hvilken rolle skal fylkeskommunen ha i forhold til alle festivalene i fylket? 

– Koordinering og markedsføring? 

– Videreutvikling av festivalene, Grønn turisme, miljøsertifisering?  

3. Sikre Kragerøs status i plan for regionale kulturhus.  

4. Kulturbasert Næringsutvikling 

– Organisasjonene og kultursjefkollegiet bør være en naturlig og sentral 

samarbeidspartner sammen med fylkeskommunen og regionale 

næringsselskap.  

 

Næring og bosted: 

1. Havnestruktur 

2. Klima 

3. Primærnæring – fiske omtales 

 

Forslagene ble drøftet. 

 

Momenter fra diskusjonen: 

- infratruktur: Prosjektet Bystrategi Grenland vil komme til behandling i kommunene 

i oktober. Det bør der avklares hvilke prosesser som skal kjøres gjennom dette 

prosjektet og hvilke prosesser som skal gå ved siden. 

- Det jobbes med mye bra i kommunene på infrastrukturområdet. Jernbanegruppen - 

bør det innkalles til et møte for å legge en ny strategi for innspill mot sentrale 

myndigheter? 

- Det ble pekt på at havna er et nasjonalt prosjekt – ikke kun et grenlandsprosjekt. 

- Det ble vist til klimakuttprosjektet og Eidangertunnelen og pekt på at jo mer satsing 

på veg desto mindre til jernbane.  

- Bør spisse det man ønsker å satse på. 

- Bør satses på jernbane. Andre regioner har klart det med mindre 

befolkningsgrunnlag enn grenland. 

- Kultur og identitet: grenland har mye som bør videreutvikles og løftes fram for å 

trekke turister til regionen. 

- Kunsthall i Skien og Porsgrunn: her kan det samarbeides. Kultursjefene mener det er 

realistisk med kunsthall i begge kommuner. Det ble vist til Skiens opprusting av 

inngangen til Telemarkskanalen.  

- Universitet i Telemark: finansieringsgruppen har bedt høgskolen komme med 

forslag om finansieringsmodell. Det jobbes med dette.  Universitetsstatus viktig bl.a. 

pga attraksjonskraft, mulighet for støtte fra bla. EU, mulighet for samarbeid med 



   

andre universiteter, har kompetansen i Grenland men nyter ikke godt av denne pga. 

manglende status som universitet. 

- Vitenlaben – ønsker informasjon om status. 

- Bør satse på samordning og større prosjekter – spille inn for å få delfinansiering. Det 

ble vist til de forslag innenfor kulturområdet som ble behandlet under oppfølging av 

Strategisk næringsplan (sak 24/08).  

  

Vedtak: 

Grenlandsrådet ber grenlandskommunenes representanter ta med seg innspillene til høsten 

møter i strategigruppene. 

 
Sak 31/08 Samordning og styring av felles eierskap til kommunale bedrifter- og 

selskaper 

 
Saken gjelder:  

Ønske om en mer overordnet eierskapsstrategi for de selskaper og institusjoner som 

kommunene eier og/eller forvalter i felleskap. 

 

Behandling: 

Oversikt over selskaper der to eller flere grenlandskommuner har eierandeler var lagt fram i 

saksdokumentene. 

 

Jørund K. Nilsen, NIVI Analyse holdt innlegg som tok opp modeller og tiltak for samordning 

og styring av interkommunal virksomhet.   

 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 

 

Leder presenterte Bjarne Lindeløv fra Nordlandsforskning som var tilstede på hele samlingen. 

Lindeløv er forsker og presenterte kort prosjektet Nordlandsforskning jobber med. Prosjektet 

gjennomføres i regi av Norsk Forskningsråd og inneholder en studie og evaluering av arbeidet 

i fire regionsamarbeid. Grenlandssamarbeidet er ett av disse. Det ble orientert om at det i 2009 

skal avholdes en landskonferanse for regionråd i Telemark (i regi av Vest-Telemarkrådet) og 

at det tas sikte på at Nordlandsforsknings prosjekt vil kunne presentere noen av funnene der. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet ber arbeidsutvalget jobbe videre med prosjektet Samordning og styring av 

felles eierskap. 

 
Sak 32/08 Eventuelt 

Ingen saker til behandling. 
   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


