Oppdragsavtale mellom
grenlandskommunene og Vekst i Grenland IKS
1. Bakgrunn
Grenlandskommunene har vedtatt å etablere Vekst i Grenland IKS. Selskapet skal ivareta kommunenes næringsutviklingsarbeid.
I vedtektenes § 2 om formål og ansvarsområdet, framgår at:
Selskapet er Grenlandkommunenes næringsutviklingsapparat, og skal drive slikt næringsutviklingsarbeid som kommunene ellers ville utført; ved å
•
•
•
•

være et pådriver- og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland.
arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser for å
trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland.
medvirke til at Grenland fremstår som en samordnet enhet ovenfor sentrale myndigheter og
investorer.
samarbeide med Grenlandskommunene for å bidra til at kommunenes planer, tjenester og det
interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen.

Selskapet skal være underlagt Grenlandssamarbeidet, og selskapets planer og aktiviteter skal
koordineres med Grenlandssamarbeidets planer og aktiviteter.
Selskapet kan være saksbehandler for kommunene i næringssaker.
Selskapet kan også yte tjenester til andre, men da i et mer beskjedent omfang, og i samsvar med
regelverket om egenregi.
2. Formål
Formålet med denne avtalen er:
• å konkretisere ViGs ansvarsområder og arbeidsoppgaver
• å tydeliggjøre samarbeidet mellom ViG og Grenlandskommunene
3. Ansvarsområder, arbeidsoppgaver og samarbeid
ViG skal:
i. på jevnlig basis, rullere strategisk næringsplan, på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet, og i dialog med kommunene, næringslivet og andre relevante aktører
ii. utarbeide årlige handlingsplaner med utgangspunkt i SNP og ViGs’ vedtekter
iii. følge opp den årlige handlingsplanen. Det vil framgå av handlingsplanen hva ViG skal følge opp
alene, og hva som skal følges opp i samarbeid med kommunene.
iv. være kommunenes kontaktpunkt overfor eksisterende næringsliv – både enkeltpersoner, enkeltbedrifter, relevante miljøer/nettverk, foreninger, mv. Dersom politisk ledelse i en kommune
tar egne initiativ knyttet til næringsrettet vertskapsrolle, skal ViG informeres i forkant.
v. være kommunenes mottaksapparat i de næringshenvendelser som er relevante for håndtering i
ViG
vi. inneha høy beredskap og gjennomføringsevne overfor attraktive etableringer ved å følge opp
nyskapende bedrifter og/eller gründere i næringene som er prioritert i SNP, og ved å bidra til at
«grønn fil» oppleves som en reell positiv faktor i regionens vertskapsutøvelse.
vii. formidle tilbudet om etablererveiledning til relevante målgrupper. Kommunenes serviceavdeling/

servicesenter må være kjent med tilbudet, og henvise eventuelle henvendelser til ViG.
viii. bistå kommunenes administrativ og politisk ledelse i forbindelse med næringsrettede saker,
høringer, presentasjoner, møter, seminarer, mv. Dersom slik aktivitet blir omfattende, skal daglig
leder i ViG og rådmannen i vedkommende kommune diskutere en hensiktsmessig håndtering.
Kommunene vil ha egne budsjettmidler tilgjengelig for å dekke direkte kostnader som f eks annonsering, møteutgifter, innkjøpte tjenester, transport, mv.
ix. orientere på hvert møte i Grenlandsrådet.
4. Særskilte prosjekter
Dersom kommunene ønsker bistand fra ViG utover det som framgår av punkt 3, skal dette avtales
skriftlig mellom vedkommende kommune og ViG, derunder vederlaget for bistanden.
5. Kommunekontakt
I ViG utnevnes kommunekontakter som skal:
• sikre kontinuerlig kontakt mellom ViG og kommunenes administrative og politiske ledelse
• bidra til at riktig kompetanse fra ViG gjøres tilgjengelig for kommunene i tråd med tjenesteinnholdet i punkt 3 og 4.
Kommunekontaktene, og andre medarbeidere fra ViG, skal kunne kontakte og samarbeide med
medarbeidere i kommunene slik det fungerte da kommunene hadde egen næringsfunksjon.
Den enkelte kommune vil etter behov stille kontorplass til disposisjon for «sin» kommunekontakt.
Rådmannen er ViGs kontaktpunkt i kommunene.
6. Varighet, endring og opphør av avtalen
Denne avtale gjelder fra og med 1. desember 2014.
På initiativ fra Grenlandssamarbeidet eller ViG-styret, kan avtalen revideres for å fange opp nye
forutsetninger.
Avtalen er en operasjonalisering av politiske vedtak om organisering av næringsutviklingsarbeidet
i regi av Grenlandssamarbeidet høsten 2013. Avtalen opphører ved politisk vedtak om en annen
organisering av næringsutviklingsarbeidet.

