Innkalling
Møte i Grenlandsrådet 14. september 2012
Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien
Karianne Sydtveit Reiten, Oddvar Haugland, Jostein Harm
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, Knut Wille, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn Christian
Schøth Knudsen
Klosterøya. Skien
(møtet avsluttes med omvisning på Klosterøya og forestilling på Teater Ibsen kl. 19.00)
Kl 11.30 – ca 16.00

Til:

Sted:
Tid:
SAKSLISTE:

Kl 11.30 Lunsj
Kl.12.00 Sak 9/12 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 10. mai 2011
Vedlegg 1.
Sak 10/12 Grenlandssamarbeidet – veien videre
Hvordan bruke samarbeidet og de politiske samarbeidsarenaene best mulig?
Videre oppfølging av drøftingene i møte 10. mai.
Ordførerkollegiet – første møte avholdt.
Vedlegg 2 – oppsummering av drøftingene 10. mai.
14.00

Sak 11/12 Orienteringssaker

14.30

Sak 12/12 Aktuelle høringer
- Regional planstrategi – Telemark fylkeskommune – Forslag til uttalelse fra
Grenlandsrådet legges fram. Høringsfrist 17. september
- Øvrige aktuelle høringer

15.00

Sak 13/12 Vekst i Grenland AS - næringsutviklingsamarbeidet
Oppsummering av behandlingene i kommunene av forslag til Strategisk Næringsplan for Grenland.
Hvordan følge opp strategiene i SNP?
Ståle Tveit gir en oversikt over de tiltak som er i gang i regi av ViG.
Drøfting av tiltak det er hensiktsmessig at kommunene hver for seg
og i felleskap starter/gjennomfører.

15.45

Sak 14/12 Eventuelt
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SAKSFRAMLEGG
SAK 9/12 PROTOKOLL FRA MØTE I GRENLANDSRÅDET 18/11-11
For godkjenning vedligger møteprotokollen for møte i Grenlandsrådet 18/11-11

MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested:
Møtedato:

Quality Resort Skjærgården, Langesund
10. mai 2012

År 2012, den 10. mai, holdt Grenlandsrådet møte på Quality Resort Skjærgården, Langesund under
ledelse av leder Kåre Preben Hegland.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien
Drangedal
Karianne Sydtveit Reiten, Magnus Straume, Arnt Olav Brødsjø
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Henriette Fluer
Porsgrunn
Øystein Beyer, Erik Johan Bystrøm, Sverre Siljan
Siljan
Gunn Berit R. Holmelid, Dag Jøran Myrvang, Brynjar Rismyhr
Skien
Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen
Forfall:
Bamble:
Kragerø: Jone Blikra
Porsgrunn:
Siljan:
Skien:
Drangedal: Jostein Harm
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Rolf Dehli
Drangedal:
Jørn Christian Schøth Knudsen
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Andre
Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:

Sak 1/12 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 18. november 2011
Vedtak:
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Protokollen godkjent.

Sak 2/12 Valg av leder og nestleder for Grenlandsrådet
Saken ble flyttet og behandlet som siste sak i møtet.
Grenlandsrådets arbeidsutvalg la frem forslag til ny leder og nestleder,
jf. vedtektene § 2 punkt 3 (se vedlegg 2). Følgende forslag ble lagt fram og vedtatt:
Leder: Jon Pieter Flølo
Nestleder: Hedda Foss Five
Linda Holien fortsetter som medlem av arbeidsutvalget.
Kåre Preben Hegland og Øystein Beyer gikk av som leder og nestleder etter to år i rollene og vil bli
takket av i neste Grenlandsråd.
Vedtak:
Grenlandsrådet valgte følgende nye leder og nestleder:
Jon Pieter Flølo (leder) og hedda Foss Five (nestleder).
Linda Holien fortsetter som medlem av arbeidsutvalget.

Sak 3/12 Orienteringssaker
- Restanseliste – listen var sendt ut i forkant av møtet. Ingen spørsmål eller kommentarer.
-

Biogass Vestfold – status. Rådmann Knut Wille orienterte om status i prosjektet og
samarbeidet med Vestfold kommunene. Arbeidet med et ev. OPS samarbeid er avbrutt og
det arbeides nå med en sak vedr utredning av et kommunalt eid selskap.
Grenlandssamarbeidets rapportering til Fylkesmannen for 2011

-

Fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler til fornyings- og omstillingsprosesser 2012 –
Daglig leder Karianne Resare orienterte om at det på vanlig måte er sendt rappport vedr bruk
av omstillingsmidler fra fylkesmannen i 2011. Videre er Grenlandssamarbeidet tildelt 2.4
mill kr for 2012.

-

Tur til Bremerhaven – Rådet drøftet kort interessen for tur til Bremerhaven 17-19 juni ihht
utsendte invitasjon. Tidspunktet passer dårlig for mange av rådets medlemmer. Turen
avlyses og arbeidsutvalget får i oppgave å se nærmere på en ev. tur for Grenlandsrådet til
høsten.

Ingen øvrige orienteringer
Vedtak:
Tatt til orientering.
Tur til Bremerhaven i juni avlyses. Nytt arbeidsutvalg ser på muligheten for en tur for
Grenlandsrådets medlemmer høsten 2012 og kommer tilbake til dette i neste møte.
Sak 4/12 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2011 – til behandling
Årsmeldingen var sendt ut til behandling i alle kommunene.
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Vedtak:
Grenlandsrådet vedtok årsmeldingen slik den er fremlagt, under forutsetning av positive vedtak i
alle samarbeidskommunene.
Sak 5/12 Aktuelle høringer transport/infrastruktur
Andreas Kjær, Telemark fylkeskommune, orienterte om tre aktuelle høringer på
transport/infrastrukturområdet.
1. Innspill til uttalelse til Nasjonal Transportplan: kort orientering om felles saksdokument
og behandling i kommunene.
2. Uttalelse til KVU Vestfoldbanen: kort orientering fra de aktuelle kommunene.
3. Uttalelse til høyhastighetsutredningen (Sør-vestbanen): fremleggelse og behandling av
utarbeidet forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet og felles saksdokument for oversendelse til
kommunene til behandling. (frist 29. juni)
Vedtak:

Grenlandsrådet vedtok enstemmig forslag til uttalelse til høyhastighetsutredningen. Uttalelsen
oversendes Samferdselsdepartementet. Utarbeidet felles saksdokument oversendelses til
kommunene til bruk i behandlingen av høringen. (frist 29. juni)
Grenlandsrådet tok for øvrig orientering til etterretning.
Sak 6/12 Grenlandssamarbeidet – et forpliktende kommunesamarbeid?
Hvordan bruke samarbeidet og de politiske samarbeidsarenaene best mulig?
Arbeidsutvalget utfordret hver kommune til å holde et innlegg - 5 min med overskriften: Grenlandssamarbeidet sett fra min kommune.
Etterfølgende debatt.
Det vises til eget notat med oppsummering av debatten og innspillene. Denne oversendes rådets
medlemmer i egen e-post.
Sak 7/12 Vekst i Grenland AS - næringsutviklingsamarbeidet
Saken ble utsatt til neste møte i Grenlandsrådet.
Sak 8/12 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Kl. 13.00 Generalforsamling Vekst i Grenland AS
Det ble gjennomført generalforsamling i Vekst i Grenland AS - se egen protokoll.
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Vedlegg 2
Grenlandsrådet 10. mai 2012
Sak 6/12 Grenlandssamarbeidet – et forpliktende kommunesamarbeid?
- oppsummering
I dette notatet oppsummeres innleggene og drøftingene under sak 6/12 på Grenlandsrådets møte
den 10. mai 2012.
Saken hadde undertittelen: Hvordan bruke samarbeidets og de politiske samarbeidsarenaene
best mulig? Arbeidsutvalget hadde utfordret hver kommune til å holde et 5 min innlegg med
overskriften: Grenlandssamarbeidet sett fra min kommune. Innleggene ble holdt av ordførerne.
Innleggene:
Porsgrunn:
Samarbeidets utgangspunkt at vi er ett bo- og arbeidsmarked. Viste til arbeidet med
markedsføring av regionen og særskilt ViGs arrangement i Oslo 8. mai.
Har mange gode samarbeid/selskaper i felleskap: Grep – jf oppslag i avisene (Nav Telemark)
Areal og transport – viktig samarbeidsområdet der vi kan vise til resultater
GKI – har gitt konkrete målbare innsparinger
Sak-arkiv – her makter vi å operere som en kunde mot leverandøren
Internasjonale aspektet – hvordan kan vi ta opp dette og utnytte dette bedre?
Alternativ til Grenlandstinget vil kunne være å samle formannskapene til dagsmøter på aktuelle
saker.
Skien:
En viktig debatt – bør evaluere samarbeidet vårt med jevne mellomrom. Viktig å ha en grundig
debatt ofte. Opptatt av at vi samarbeider om de viktige og riktige sakene. Vet ikke om
samarbeidet virker godt nok i dag.
Vi har lykkes med å spare penger på bl.a. innkjøpssamarbeidet og IT- programmer.
Politisk bør vi har mer fokus på reiseliv. Samhandlingsreformen, drop out m.m.
Etterlyser mer entusiasme for de politiske arenaene.
Mange prosjekter har ikke gått bra – lange utredninger og positive anbefalinger fra
administrasjonen – men faller i kommunenes politiske behandlinger.
Bør bli flinkere til å forplikte oss i forkant av prosjektoppstart. Viste til Kongsbergregionen der
man i forkant av prosjektstart vedtar noe tilsvarende: ”Vi forplikter oss til å gjennomføre
prosjektet dersom det innfrir på følgende punkter…”
Ønsker flere spreke fellessatsinger.
Flere politiske uttalelser fra samarbeidet.
Siljan:
Anerkjennelse av at vi er en bo- og arbeidsregion.
Samarbeidet viktig for en kommune på størrelse med Siljan.
Mange gode verktøy/samarbeid; GKI, ViG, VisitGrenland m.m
Samhandlingsreformen gir utfordringer og krever samarbeid – vi står bedre rustet til dette da vi
har et formalisert samarbeid fra før.
Saksgangen – vi bør se på om denne kan forenkles.
Etterlyser mer raushet – vi bør bli flinkere til å heie på hverandre.
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Bamble:
Tok utgangspunkt i det vedtatte fireårige politiske programmet for samarbeidet.
Målsetningen og programmet bra. Bør se mer på næringsutvikling og arealbruk.
Administrative prosjekter/driftsprosjekter: her har vi mange bra prosjekter og samarbeid.
Rådmannskollegiet ser ut til å fungere godt – større utfordringer i Grenlandsrådet.
Vi må tåle uenighet – være rause.
Grenlandsrådet bør utvikles til en diskusjonsarena – der vi også drøfter litt i forkant med
hverandre.
Viktig at vi fremstår samlet i forhold til de næringsutfordringene regionen står overfor.
Er Grenlandsrådet for stort eller for lite?
Bør vi styrke Grenlandsrådet – og avvikle Grenlandstinget?
Forslag om at en av rådmennene går inn i arbeidsutvalget.
Drangedal:
Viste til mye av det som var sagt vedr samarbeidsområder og utfordringer.
Ønsker å presisere at Drangedal føler seg hjemme i Grenlandssamarbeidet.
Oppfatter at rådmannskollegiet fungerer godt – ønsker å skryte av dette.
Viste til GKI-samarbeidet, sak-arkivprosjektet m.m.
Vi bør se på Grenlandstingets funksjon.
Kragerø:
Felles bo- og arbeidsregion.
Samarbeid som et alternativ til sammenslåing.
Savner at de store kommunene tar et sterkere lederskap.
Større tillit og raushet i samarbeidet. Alle vinner på raushet og at vi gleder oss over hverandres
fremganger.
Rådmennene synes å jobbe godt sammen.
Det er flere aktuelle saker som avgjøres sentralt; politi, sykehus, fengsel, samferdsel m.m. – her
må vi jobbe – og jobbe sammen som region!
At vi lykkes i Grenland er viktig for hele fylket.

Leder utfordret deretter rådmennene til å komme med noen kommentarer:
Knut Wille:
Registrerer at det brukes mye tid i de politiske fora på rent administrative prosjekter – her vil det
kunne være hensiktsmessig at rådmennene gis større mandat for å frigjøre tid til politiske
drøftinger.
Reiser spørsmålet om vi får nok ut av de resursene vi bruker – bl.a i form av skjønnsmidler?
Er vi for ambisiøse i målsetningene?
Kostnadsfordelingen – dette bør vi se på – kanskje ikke det er riktig å fordele kostnader etter
folketall?
Per Wold:
Opplever at rådmennene har tillit til hverandre – dette er en styrke!
Opplever at vi har stor forståelse for hverandres problemstillinger og informerer hverandre åpent.
Det politiske samarbeidet bør ha fokus på de store utfordringene for regionen.
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Jan Sæthre:
Vi bør se på saksgangen vedr saker fra samarbeidet – denne er i dag for lang og omstendelig.
Vi har noen diskusjoner om kostnadsfordeling.
Trenger Grenlandssamarbeidet for å lykkes som region.
Rolf Dehli:
Møter for rådmann. Støtter mye av det som er sagt.
Bør bli mer opptatt av rene politiske drøftinger og saker i rådet.
Det ble deretter åpnet for drøfting/øvrige innspill. Punkter fra innspillene:
-

Infrastruktur og næring: viktig å ha en samordnet politikk her.
Kanskje et felles næringsråd – et mer forpliktende næringssamarbeid
Ønsket et mer aktivt møte i tinget i januar
Friluftssaken en nedtur – dette burde vært en god sak. Porsgrunn ønsker å fortsette dialogen
her.
Bør se på tingets funksjon – kanskje heller styrke Grenlandsrådet – ønske om å bruke mer
tid i rådet.
Bør se på en noe annen organisering – viste til ordfører-rådmannsmøter som i sin tid fikk
kritikk men som kunne ha noen fordeler.
Kommentar om at dette er en nyttig runde – ønske om at det fører til et nytt og vitalisert
Grenlandssamarbeid!
Må forplikte oss i sterkere grad.
Styrke Grenlandsrådet og overføre myndighet.
Kommentar om at det er noe underlig at ikke rådet setter utredning av storkommune på
dagsorden.
Grenlandsrådet bør styrkes med to representanter til fra hver kommune. Her ble det også
pekt på klare problemstillinger knyttet til dette (ulike størrelser på kommunene)
Arbeidsutvalget – en av rådmennene bør sitte i au.
Nødvendig å samarbeide og se de store linjene i Grenland og Telemark.
Ønsker et mer raust, effektivt og ”tøffere” Grenlandsråd.
Hva kreves av medlemmene i Grenlandsrådet? Hvilket mandat skal man ha fra
kommunestyrene? – dette bør konkretiseres i retningslinjer/statements.
Felles lokasjon på formannskapsmøtene? – som et alternativ til Grenlandstinget.
Forslag om at det i etterkant av denne drøftingen lages et notat som tar opp forslag til
endringer i organisering og retningslinjer for samarbeidet og saksgang.

Veien videre:
Nytt arbeidsutvalg tar med seg innspillene og utarbeider, i samarbeid med daglig leder, et notat
som tar opp forslag til endringer i organisering og retningslinjer for samarbeidet.
Det ses på nødvendige endringer i vedtektene for Grenlandssamarbeidet og saksgangen.

Referent:
Karianne Resare
Daglig leder av Grenlandssamarbeidet
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