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Behandlede saker:

Saksnr Tema

08 /18 Referat fra møte 09.02.2018

Referatet godkjent uten merknader

09 /18 Nye ViG
Følgende ble vedtatt:

Utsendte forslag til mandat og vedtekter for ViG oversendes styret for
behandling og innstilling til representantskapsmøte 13.april 2018 - med
følgende endringer
Mandat pkt 15 : Sekretariatsfunksjon for Grenlandssamarbeidet: ViG
kan , ikke skal påta seg sekretariatsfunksjonen

Selskapsavtalern § 6 Styret

Styret velges av representantskapet.

Styret skal ha 5 til 7 medlemmer valgt av deltakerne. Styrets leder og
nestleder velges av representantskapet for fire år. De ansatte skal ha
en representant i styret.

Hver enkelt kommune sørger for at representantsk apet har fullmakt til å
sluttbehandle mandatet og vedtektene.
Forslag til styremedlemmer legges fram i møtet i Grenlandsrådet. 1 av
medlemmene skal være representant fra de ansatte. Innspill fra
kommunene oversendes Per Wold som forbereder forslag til
val gkomiteen .
Eiermøte bør avholdes så fort nytt styre er på plass

Ordførerkollegiets forslag til mandat og selskapsavtale oversendes ViG

10 /18 Orienteringssaker/aktuelle regionale saker
- Agenda Samferdsel i Bø 26.04.18. Få folkevalgte i Grenland har meldt

seg på . Ordførerne vil o ppfordre til at flere til å melde seg på. Viktig å

Referat – ordførerkollegiet 23.03. 2018

Sted/tid: Porsgrunn rådhus 08.30 – 1 1.30

Møteleder: Robin Kåss, Porsgrunn

Referent Turid Nøstdal, Grenlandssamarbeidet

Til stede : Bamble: Ha l lgeir Kjeldal til kl 10.30
Kragerø: Jone Blikra
Porsgrunn: Robin Kåss,
Siljan: Kjell A. Sølverød
Skien: Hedda Foss Five
Drangedal: Tor Peder Lohne

Fra rådmannskollegiet Per Wold , Porsgrunn

Andre: Tone Berge Hansen, hovedutvalgsleder Tfk til sak 12/18

Kopi Rådmannskollegiet
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være samstemte på felles saker for Grenland. 
- Status påmelding ONS Stavanger aug – 18. Viktig å være rask med 

påmelding i forhold til hotellkapasitet.  
 
 

11/18 Dagsorden – Grenlandrådets møte 13.april 
Saksliste til Grenlandrådets møte 13.04 

 Årsmelding 2017 og handlingsplan 2018  
 Valg av leder/nestleder 
 Status saker fra Grenlandsrådet 

o Arbeidsgiverkontrollen i ViG 
o  «Skiensmodellen» 
 

Regionalt samarbeid – info Per Arne Olsen 

Intercity – info Hanne Sofie Solhaug – utsettes til møtet 08.06 

Forslag til leder: Tor Peder, nestleder:  Hedda 
 
Ved kalenderinnkalling til Grenlandsrådets møte settes tidspunktet til 09.00-
15.00. Tidspunktet reguleres ev. ned i forhold til møtenes innhold 
 

12/18 Forberedelse til generalforsamling VisitTelemark 
Tone Berge Hansen, hovedutvalgsleder Tfk orienterte om status på 
forberedelsene, spesielt i forhold til valg av styre. Arbeidet i styret er i stor grad 
dugnadsbasert.  Viktig å få deltakelse fra Grenland når Visit Grenland kjøper 
seg inn i VisitTelemark 
 

13/18 Møteplan 2018 - ordførerkollegiet 
Tid og sted 
 
27. april 13.00-15.00 BØ 
22.mai 10.00-13.00 Bamble 
23. august 10.00- 15.00 Skien 
 
Øvrige møter i år tilpasses møtene i rådmannskollegiet. 
 

14/18 Eventuelt 
Kragerø oversender forslag til uttalelse ang nye oppgaver til Fylkeskommunen. 
Høringsfrist 09.05.18. Forslaget må være hos de andre kommunene innen 
23.april  
 

 Evaluering av møtet – runde rundt bordet 

Evaluering ikke gjennomført 

 

 

 

  

  


