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MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Halen Gård i Langesund   

Møtedato: 3. november 2008  

 

År 2008, den 3. november 2008, holdt Grenlandsrådet møte på Halen Gård i Langesund, under 

ledelse av leder Rolf Erling Andersen.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo, Andreas Kjær, Arnfinn Nilsen 

Drangedal Wencke Kåsene, Tore Halvorsen, Stina Haugland 

Kragerø Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken  

Porsgrunn Siren Johnsen, Torleif Vikre 

Siljan Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid, Brynjar Rismyhr 

Skien Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen 

 

Forfall: 

Bamble: Anne Blaker 

Kragerø: Erling Laland 

Porsgrunn: Øystein Beyer 

Siljan: Tonje Løwer Gurholt 

Skien: Nils Olav Skilbred 

Drangedal: Nils Tore Føreland 

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn Christian Schødt Knudsen 

Porsgrunn: Egil Johansen/Roy Martinsen 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Knut Wille 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud 

 

Andre 

Jostein Harm, prosjektleder Grenlandssamarbeidet 

Ståle Tveit, Vekst i Grenland 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

Følgende ble behandlet: 

 

SAK 33/08 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 18. – 19. august 2008 

Protokollen fra møtet i Regionrådet ble gjennomgått med følgende kommentarer: 

 

Til sak 23/08 Orienteringssaker: 
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Søknad til Grenlandsrådet om midler til prosjektet kartlegging av lokale viktige marine 

naturtyper. AU har vært i kontakt med fylkesmannen vedr. denne søknaden for å få en prinsipiell 

avklaring på saksgangen knyttet til en slik bruk av skjønnsmidler. 

Leder orienterte. Fylkesmannens tilbakemelding er at fremstillingen i søknaden fra fylkesmannen 

der dette er relatert til skjønnsmidlene beror på en misforståelse. Fylkesmannen beklager dette. 

Henvendelsen er ment som et innspill om et mulig felles samarbeidsprosjekt. Grenlandsrådet står 

fritt i forhold til å prioritere bruk av tildelte skjønnsmidler. Fylkesmannen har ingen planer om å 

holde tilbake noe av skjønnmiddelpotten til felles prosjekter i 2009. 

 

Til sak 24/08 Utdyping og gjennomføring av Strategisk Næringsplan for Grenland 2008-2011: 

Orientering om arbeidet med et eventuelt Næringslivets Hus i Grenland. Leder orienterte om at 

NHO og ViG er kontaktet vedr. dette og at tilbakemeldingen var at dette arbeidet nå er lagt i 

bero. Det var derfor ikke aktuelt å orientere om arbeidet for Grenlandsrådet på dette tidspunktet. 

Dette ble derfor tatt ut av programmet.  

 

Til sak 28/08 Forslag om forsøksordning vedr. salg av glassflasker i sommermånedene: 

Det ble orientert om at Bamble kommune har utarbeidet forslag til felles saksframlegg. Dette er 

oversendt de øvrige kommunene. 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent.  

Kommentarene tatt til orientering. 

Vedr. søknad om midler til prosjektet kartlegging av lokale viktige marine naturtyper: 

Grenlandsrådet stiller seg positivt til prosjektets formål, men ønsker å prioritere bruk av mulig 

tildelte skjønnsmidler til andre samarbeidsprosjekter. Søknaden avslås. 

Grenlandsrådet ber arbeidsutvalget utarbeide og sende svar til Fylkesmannen. 

  

 

SAK 34/08 Kommunalt eierskap 

1. Besøk av KS Bedrift. 

KS Bedrift er interesseorganisasjon for bedrifter i offentlig sektor eller i markeder etablert av det 

offentlige og har som mål å bedre medlemmenes rammebetingelser. Organisasjonen er en 

selvstendig, medlemsstyrt del av KS-systemet. Organisasjonen nærmer seg 500 kommunalt eide 

bedrifter innen en rekke bransjer – med energi, renovasjon, vann/avløp, havn, revisjon og 

brann/redning som de største. Organisasjonen ønsker å sette fokus på samfunnsansvarlig 

forretningsdrift. 

KS bedrift ønsket å besøke Grenlandsrådet bl.a. fordi rådets medlemmer er sentrale i forhold til 

noen av de bedriftene de organiserer.  

 

Direktør Bjørg Ravlo Rydsaa og Næringspolitisk rådgiver Kjell Olav Gammelsæter holdt en 

orientering om KS Bedrifts organisasjon og arbeid. 

 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 

 

 

2. Orientering om arbeidet med prosjektet Samordning og styring av felles eierskap. 

Arbeidsutvalget v/leder la fram utarbeidet notat og redegjorde for Arbeidsutvalgets arbeid med 

prosjektet. Notatet definerer følgende formål med prosjektet: Grenlandssamarbeidet skal styrkes 

og gis større autoritet i det politiske, administrative og allmenne Grenland. Videre inneholdt 

notatet en rekke erkjennelser knyttet til regionen og kommunenes utøvelse av eierskap. Endelig 
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la Arbeidsutvalget frem foreløpig forslag om at Grenlandsrådet blir generalforsamling for enkelte 

selskaper der to eller flere av grenlandskommuene er eiere. 

Arbeidsutvalget ønsker å se nærmere på forholdet til verdier og utøvelse av eierskapet i 

generalforsamllingen. 

 

Grenlandsrådet drøftet notatets innhold.  

Justert notat legges som vedlegg til protokollen. 

 

 

Vedtak: 

1. Grenlandsrådet tok presentasjonen av KS Bedrift til orientering. 

2. Grenlandsrådet tok orientering om Arbeidsutvalgets arbeid med prosjektet Samordning 

og styring av felles eierskap til orientering og støtter innholdet i notatet med følgende 

endringer:  

Punkt 2.5 i notatet endres til: Vi er en region med et felles bo-, handle- og arbeidsmarked. 

Punkt 2.6 i notatet strykes. 

Rådet ber Arbeidsutvalget arbeide videre med prosjektet 

 

 

SAK 35/08 Orienteringssaker  

 

 Høring – omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst.  

Knut Wille orienterte om at Skien og Porsgrunn har utarbeidet et felles saksframlegg til alle 

kommunene. Alle kommunene har behandlet og vedtatt uttalelsen. Uttalelsen er oversendt Helse 

Sør-Øst kommunevis. 

 

 Innspill fylkesplanens handlingsprogram 2009  

Fristen for å komme med innspill til handlingsprogrammet 2009 er satt til 1. november i år. 

Arbeidsutvalget har utarbeidet og oversendt skriftlig innspill til fylkeskommunen på bakgrunn av 

Grenlandsrådets behandling av saken i møtet den 18.-19. august 2008. Kopi av brev oversendt 

fylkeskommunen ble lagt fram til orientering. 

 

Telemark fylkeskommune har startet arbeidet med Regional planstrategi. I denne forbindelse er 

det etablert et Utviklingsforum Telemark med mandat å utarbeide forslag til regional planstrategi. 

Grenland er invitert til å delta med to -2- representanter i dette forumet. Daglig leder for 

Grenlandssamarbeidet deltok på oppstartsmøte og orienterte rådet kort om møtet.   

 

Leder og nestleder av Grenlandsrådet ble valgt som representanter for Grenland til 

Utviklingsforum Telemark.  

 

 Sak fra Skien – Mulig felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn 

Ordfører og rådmann i Skien orienterte kort om vedtak i Bystyret i Skien. Skien har oversendt 

vedtak om mulig felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn til Grenlandsrådet. 

Saken oversendes til ordførerne i de øvrige kommunene.  

 

 

 Orientering om arbeidet med å se på mulighetene for at Kragerø og Drangedal kan 

tre inn som eiere av Vekst i Grenland 

Arbeidsutvalget orienterte kort om arbeidet og deres drøfting av saken og la frem notat som 

foreslås oversendt rådmannsutvalget for videre arbeid.  
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Arbeidsutvalget foreslår at rådmennene lager en skisse til prinsippsak som behandles i alle seks 

kommunestyrene. 

Forslaget ble drøftet. 

 

Konklusjon: Notatet oversendes rådmannsutvalget for videre arbeid. Notatet vedlegges 

protokollen. 

 

 Infrastruktur – utredning av mulig selskap - kort orientering 

Arbeidsutvalget orienterte kort om arbeidet og deres drøfting av saken og la frem notat som 

foreslås oversendt til rådmannsutvalget for videre arbeid.  

 

Konklusjon: Notatet oversendes rådmannsutvalget for videre arbeid. Notatet vedlegges 

protokollen. Arbeidsutvalget utdyper saken noe vedr. forslag til selskapets formål og skisse til 

organisering og oversender dette til rådmennene. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering.  

Grenlandsrådet valgte leder og nestleder av rådet som representanter til fylkeskommunenes 

Utviklingsforum Telemark. Se for øvrig konklusjon på de enkelte punktene. 

 

 

SAK 36/08 Forslag om samarbeid på helseområdet – bedre samordning mellom Sykehuset 

Telemark og kommunene 

 

Saken gjelder: Rådmannsutvalget fremmet forslag om nytt samarbeidsprosjekt på helseområdet 

– samarbeid mellom førstelinjetjenesten og sykehuset. 

 

Behandling: 

Rådmannsutvalget v/ Knut Wille, legger fram forslag til nytt samarbeidsprosjekt vedr. bedre 

samarbeid mellom kommunehelsetjenestene og Sykehuset Telemark.  

 

Forslaget har sammenheng med Helseministerens fokus på gråsonene og samarbeidet mellom 

kommune og sykehus. På bakgrunn av dette har direktøren ved Sykehuset Telemark HF sammen 

med rådmennene  i Skien og  Porsgrunn uformelt drøftet om vi skulle forsøke å utarbeide en 

tiltakspakke som i sin tur kunne danne grunnlag for en søknad til ministeren om finansiering.  

Tiltakene bør ha følgende fokus: 

1. at vi hele tiden tenker tiltak sett fra pasientens side  

2. at vi ikke tenker på om oppgaven er et ansvar for sykehuset eller kommunen 

3. at vi ikke tenker finansieringsproblemer og finansieringsansvar. 

 

Rådmennene vil komme tilbake med et forslag til formell organisering av prosjektet. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet støtter forslaget og ber arbeidsutvalget innarbeide prosjektet i Handlingsplan for 

Grenlandssamarbeidet 2009. 

 

 



   

 5 

 

SAK 37/08 Forprosjekt – muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen  

 

Saken gjelder: Rådmannsutvalget la fram rapport fra Forprosjektet – Muligheter for felles 

IKT-satsing i Grenlandsregionen. 

 

Behandling: 

Prosjektleder Jostein Harm la fram rapport fra forprosjektet og utkast til IKT-strategi for 

Grenlandskommunene. 

 

Forprosjektet foreslår i rapporten at det etableres et strategi- og koordineringsråd for å sikre en 

mer helhetlig satsing og utvikling i Grenlandsregionen innen IKT-området. Det foreslås videre 

at det etableres et hovedprosjekt for å utrede forpliktende IKT-driftssamarbeid organisert som 

et samarbeid i henhold til kommuneloven § 27 eller et interkommunalt selskap (IKS). Denne 

utredningen skal være sluttført innen juni 2009. Det ble videre lagt fram forslag til felles IKT-

strategi for grenlandskommunene basert på føringene i KS sin eKommune 2012 – Lokal 

Digital Agenda. 

Endelig ble det lagt fram mandat for Strategi- og koordineringsrådet og mandat for 

hovedprosjektet. 

 

Forslagene ble drøftet.  

Det ble fremmet forslag om å utvide styringsgruppen for hovedprosjektet til også å ha med to 

politikere. Torleif Vikre fra Porsgrunn og Geir Arild Tønnessen fra Skien ble foreslått å sitte i 

prosjektets styringsgruppe sammen med rådmennene.  

Det ble videre fremmet forslag om at IKT-driftssamarbeid organisert som et aksjeselskap (AS) 

tas med i utredningen. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet tar rapporten fra forprosjektet til orientering og støtter forslagene. 

Hovedprosjektets styringsgruppe utvides med to politikere. Grenlandsrådet velger Torleif 

Vikre fra Porsgrunn og Geir Arild Tønnessen fra Skien til å sitte i styringsgruppen. 

IKT-driftssamarbeid organisert som et aksjeselskap(AS) tas med i utredningen. Mandatet for 

hovedprosjektet endres i tråd med dette. 

 

Rapport fra forprosjektet – Muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen oversendes 

for behandling i by- og kommunestyrene med følgende innstilling: 

Rapport fra forprosjektet – Muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen tas til 

orientering. 

 

Det startes et hovedprosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet for å utrede forpliktende IKT-

driftssamarbeid organisert som et samarbeid i henhold til kommuneloven § 27, et 

akjseselskap (AS) eller et interkommunalt selskap (IKS). Denne utredningen skal være 

sluttført innen juni 2009. Mandat for hovedprosjektet vedtas slik det er fremlagt.  

 

Forslag til felles IKT-strategi for grenlandskommunene basert på føringene i KS sin 

eKommune 2012 – Lokal Digital Agenda, vedtas slik den er fremlagt. 
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Det etableres et strategi- og koordineringsråd for å sikre en mer helhetlig satsing og utvikling 

i Grenlandsregionen innen IKT-området. Mandat for Strategi- og koordineringsrådet vedtas 

slik det er fremlagt. 

 

 

Sak 38/08 Vekst i Grenland 

 

Saken gjelder: 

Gjennomgang av Vekst i Grenland – fremleggelse av forslag til struktur/plan for arbeidet. 

 

Behandling: 

Rådmannsutvalget v/Egil Johansen la fram forslag til struktur/plan for en gjennomgang av 

Vekst i Grenland. Forslaget vedlegges protokollen. 

 

Forslaget ble kort drøftet. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet støtter forslaget og ber rådmannsutvalget starte et prosjekt i tråd med forslaget. 

Grenlandsrådet presiserer at forslagets punkt 2 tas opp etter at resultatet av punkt 1 er 

behandlet og man har sett hvor saken vedr. inntreden av Kragerø og Drangedal som eiere av 

ViG står. 

Grenlandsrådet ber arbeidsutvalget innarbeidet prosjektet i Handlingsplan for 

Grenlandssamarbeidet 2009. 

 

 

 

SAK 39/08 Handlingsplan for 2009 m/forslag til budsjett 

 

Saken gjelder: Arbeidsutvalget legger fram forslag til handlingsplan for 

Grenlandssamarbeidet 2009. 

 

Behandling: 

Arbeidsutvalget v/leder la fram forslag til Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2009 med 

forslag til budsjett. 

 

Følgende nye prosjekter ble foreslått tatt inn i Handlingsplanen: 

 

 Gjennomgang av Vekst i Grenland 

 Utredning av muligheter for at Kragerø og Drangedal kan tre inn som eiere av Vekst i 

Grenland 

 Infrastruktur – utredning av selskap 

 Helse – bedre samordning mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten 

 Opprettelse av EU-koordinatorstilling (dersom alle kommunene vedtar dette) 

 

Følgende pågående prosjekter ble foreslått videreført i 2009: 

 

 Samarbeid om IKT utvikling - felles IKT-strategi for Grenland  

 Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene – del 2: nye 

intranettportaler 
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 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 

 

Forslaget ble drøftet.  

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet støtter forslag til handlingsplan med følgende kommentarer:  

 - Eventuell opprettelse av EU-koordinatorstilling avventes inntil saken er endelig behandlet 

av alle kommunene. Prosjektet krever positivt vedtak i alle seks kommunene.  

 - Prosjekt kalt ”Grenlandskarusellen for barn og unge”, jf Strategisk Næringsplan for 

Grenland, tas inn i handlingsplanen. 

På bakgrunn av diskusjonen i Grenlandsrådet får AU i oppdrag å vurdere 

budsjettsammensetningen. Budsjettet legges fram for Regiontinget den 17. desember 2008. 

 

Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2009 oversendes for behandling i by- 

og kommunestyrene med følgende innstilling: 

 

Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2009 vedtas slik den er forelagt.  

Grenlandsrådets arbeidsutvalg utarbeider endelig forslag om fordeling av skjønnsmidler på 

prosjektene og Regiontinget i Grenland gis mandat til å sluttbehandle budsjett for 

Grenlandssamarbeidet for 2009 i sitt møte den 17. desember 2008. 

 

 

SAK 40/08 Orientering om Telemark fylkeskommunes internasjonale arbeid. 

 

Saken gjelder: 

Rådmannsutvalget har foreslått opprettelse av en prosjektstilling for å styrke samarbeidet med 

Europa.  

Det er foreslått 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. 

 

Grenlandsrådet fattet følgende vedtak i sitt møte 18. august 2008: 

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

 

Saken er til behandling i kommunene. Siljan og Drangedal har fattet positivt vedtak. 

I forbindelse med denne saken har arbeidsutvalget, på oppfordring fra Bamble kommune,  

invitert Telemark fylkeskommune til å orientere om sitt internasjonale arbeid. 
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Behandling: 

Fylkeskommunen v/Lars Haukvik orienterte. 

 

Kort spørsmålsrunde. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 
Sak 41/08 Eventuelt 

 Bo i Grenland - arrangementet 20. november 2008 i Oslo. 

Det ble tatt opp spørsmålet om felles fremstøt fra kommunene/ordførere. Saken ble drøftet. 

Forslag om at kommunene går sammen om å tilby et årsabonnement på en av lokalavisene. 

Vedtak: Kommunene går sammen om å tilby et årsabonnement på en lokalavis til de som 

flytter til en av grenlandskommunene. 

 

 Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI) forbereder et seminar om etisk handel.  

Oppfordring om at alle kommunene deltar og støtter opp om dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 9 

  

 

 

 

Notat fra møtet i Grenlandsrådets arbeidsutvalg 26. sept.2008 – justert etter vedtak i 

Grenlandsrådet 3. nov. 2008. 

 

Prosjekt: Samordning og styring av felles eierskap 

 

1.0 Formål: Grenlandssamarbeidet skal styrkes og gis større autoritet i det politiske, 

administrative og allmenne Grenland. 

 

2.0 Erkjennelser: 

2.1 Grenlandskommunene har mange selskaper med forskjellig verdi og 

eierskap. 

2.2 Generalforsamlingene får ikke nok oppmerksomhet. 

2.3 Det oppstår et demokratisk underskudd som følge av pkt. 2.2. 

2.4 Grenlandskommunene er svært forskjellige med hensyn til beliggenhet, 

befolkning og næringsstruktur/økonomi. 

2.5 Vi er en region med et felles bo,- handle- og arbeidsmarked. 

2.6 Debatten om en storkommune anses ferdig for de neste 5-10 år. 

2.7 Vi erkjenner at det kun er dersom Stortinget bestemmer at det blir en 

sammenslutning. 

2.8 Dersom skalafordeler skal oppnås må samarbeidet i Grenland styrkes og 

kommunene må være villige til å gi autoritet/delegere myndighet til 

Grenlandsrådet. 

2.9 Plan- og reguleringsmyndighet kan ikke delegeres vekk fra kommunestyret 

– men samordning er mulig. 

2.10 Kommunale myndighetsoppgaver kan delegeres bort (kommunleloven § 28 

– vertskommunesamarbeid) 

2.11 Kommunenes eierskapsansvar kan ikke delegeres, men utøvelse av 

eierskapet kan delegeres. 

 

3.0 Løsning på punkt 1: 

Grenlandsrådet blir generalforsamling for følgende selskaper: 

1. Vekst i Grenland (ViG) (arbeidet med 6 eierkommuner fortsetter, se annen sak om 

ViG i fremtiden). 

2. Grenland Havn 

3. Grep-bedriftene 

4. Infrastrukurselskap (se egen sak – kommer) 

5. VisitGrenland 

Flere selskaper kan komme etter hvert. 

 

4.0 Forholdet til verdier og utøvelse av eierskapet i generalforsamlingen. 
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Vedlegg til sak 35/08 – Kragerø og Drangedals inntreden i ViG og utredning av mulig 

infrastrukturselskap 

 

Notat fra Arbeidsutvalget 

Dato: 09.10.08 

Til Rådmenn i Grenland v/ rådmannen i Skien kommune. 

 

 

Grenlandsrådet og Regiontinget i Grenland har gjennomdrøftet to saker som kommunene i 

felleskap bør ha et omforent syn på.   

 

Sak 1. 

Dette gjelder initiativ til å danne et selskap som har som hovedmål å finne fram til effektive 

finansieringsløsninger i forbindelse med nye veganlegg i Grenland.  

 

Et slikt selskap skal ikke ha hjemler til utredninger hva gjelder traseer, men kun være et 

selskap som skal være ryggrad i en finansieringssammenheng.  

 

 

Sak 2. 

Spørsmålet om utvidelse av eierkommuner til også å omfatte Drangedal og Kragerø i Vekst i 

Grenland AS har vært drøftet i lengre tid. 

 

 

På Grenlandsrådets møte i august ble det lagt fram noen skisser som viste flere sider ved en 

eventuell utvidelse av eierskapet. ( Vedlegg) 

 

 

 

Oppfølging: 

Arbeidsutvalget bestående av Rolf Erling Andersen, Torleif Vikre og Kåre Preben Hegland m/ 

Karianne Resare som sekretær fikk i oppgave å drøfte og eventuelt be rådmennene forberede 

saker i tråd med behandlingene i Grenlandsrådet. 

 

 

Arbeidsutvalget har hatt møte i Langesund 26. september 2008. 

 

På bakgrunn av drøftingene har en kommet fram til at rådmennene bør forberede to saker i 

henhold til nedenstående.  

 

 

 

Sak 1.  

Ny modell for overføring av drifts og støtte/lånemidler til Vekst i Grenland AS. Dette 

innebærer at Kommunenes eiendeler i Vekst i Grenland tilbakeføres kommunene etter 

eierandel. 
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Drift av Vekst i Grenland AS blir å fordele mellom de deltagende kommuner etter eierandel. 

 

 

Sak 2. 

Deler av de tilbakeførte midlene (ca. 30 mill) avsettes til egenkapital i et selskap som skal ha 

til hovedoppgave å finne fram til finansieringsløsninger som kan betale for de investeringer i 

nye veger i Grenland som kommunestyrene bestemmer. 

 

I saken bør en allerede på et tidlig tidspunkt slå fast at selskapets styre må ha forankring mot 

kommunens politiske og administrative ledelse. Vedtektene for selskapet må utformes slik at 

formålet godt ivaretaes. 

 

Nye vegføringer i Grenland er et anliggende for de enkelte kommunestyrer. Samarbeidet med 

Fylkeskommunen gjøres i de formelle demokratiske fora som er nedsatt. Det blir viktig i 

denne sammenheng å skille mellom de forvaltningsmessige og planmessige oppgaver det er å 

legge til rette for bygging av nye veger, og måten finansieringen skal gjøres på. Det selskapet 

som opprettes vil ha som oppgave å finne fram til / foreslå for kommunestyrene og staten 

måter finansieringen kan skaffes tilveie på. 

 

 

Dette vil kreve utredninger og kompetanse innenfor områder kommunene eller 

fylkeskommunen ikke rår over. Selskapet må derfor bemannes ut fra de oppgavene som blir 

hovedoppgaven.  

 

 

 

        Vedlegg til notat av 09.10.08 

 

Fra protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 18.-19. august 2008: 

 

 

 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 årlige 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 av 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. 

          


