Innkalling
Møte i Grenlandsrådet 23. september 2016
Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo
Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume
Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Henriette Fluer Vikre
Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen
Kjell Abraham Sølverød, Kim Vegard Rekvik, Dag Jøran Myrvang
Hedda Foss Five, Erik Næs, Jan Terje Olsen

Til:

Tore Marthinsen, Per Wold, Inger Lysa, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn C. S. Knudsen

Sted:

Møterom i Kragerø Sparebank, Kirkegata 26. i Kragerø

Tid:

Kl. 09.00 – 15.00

SAKSLISTE:
Kl. 9.00 – 9.05
Sak 24/16 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 3. juni 2016.
Vedlegg 1.
Kl. 9.05 – 10.00

Sak 25/16 Regionreformen – BTV utredning.
Orientering fra fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Drøfting og innspill fra Grenland.

Kl. 10.00 – 10.30

Sak 26/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategi for næringsarealer
Orientering om nye funn (intervjuer med repr. fra småindustri og andre regioner).
Arealguiden – verktøy for markedsføring av næringsarealer. Plan for videre strategiprosess.

Kl. 10.30 – 11.15

Sak 27/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategisk næringsplan for Grenland
Endelig forslag til strategisk næringsplan legges frem for behandling.

Kl. 11.15 – 11.45

Sak 28/16 Aktuelle regionale saker/orienteringer
- Saker fra møtene i Ordførerkollegiet.
- Arbeid mot sosial dumping – valg av modell for Grenlandskommunene - status.
- Kommunikasjonsstrategi for å bygge ferdig ytre IC i NTP 2018-2029.
- Øvrige saker.

Kl. 11.45 – 12.30
Kl. 12.30 – 13.30

Lunsj
Sak 29/16 Prosjekt: Styrket kommunesamarbeid i Grenland – styringsgruppemøte
Behandling av utarbeidet prosjektplan.

Kl. 13.30 – 14.00

Sak 30/16 Velferdsteknologi - 110- Telemark - videre utvikling

Kl. 14.00

Sak 31/16 Høringer
- Regional planstrategi – forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet
- KVU Grenlandsbanen – forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet
- Regionreformen og fylkesmannsstruktur – se sak 25/16 over.
-15.00

Sak 32/16 Eventuelt

MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Folkets hus, Lillesalen, Porsgrunn
Møtedato: 3. juni 2016
År 2016, den 3. juni, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn, under ledelse av leder
Robin Kåss.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo
Drangedal Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume
Kragerø
Jone Blikra, Gunn Nicolaysen Gundersen , Henriette Fluer Vikre,
Porsgrunn Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen
Siljan
Kjell Abraham Sølverød, Kim Vegard Rekvik, Dag Jøran Myrvang,
Skien
Hedda Foss Five, Erik Næs, Jan Terje Olsen
Forfall:
Bamble:
Kragerø: Charlotte Therkelsen Sætersdal (møtte ved vara)
Porsgrunn:
Siljan:
Skien:
Drangedal:
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Hilde Molberg
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Ole Magnus Stensrud
Kragerø:
Inger Lysa
Andre:
Line Ruud Ørslien, Telemark fylkeskommune
Birgitte Hellstrøm, Telemark fylkeskommune
Olav Risholt, Telemark fylkeskommune
Næringssjef Hanne Gro Haugland
Morten Næss, Grenlandssamarbeidet
Sølvi Wreen, Fagforbundet
Tore Nygård, Fagforbundet
Ingrid Marie Eikland, Hovedverneombud
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.

Velkommen v/leder
Sak 18/16 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 15. april 2016.
Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 19/16 Aktuelle regionale saker
-

Bystrategi Grenland – status og informasjon om prioriterte saker v/ Birgitte Hellstrøm og
Olav Risholt, Tfk. Presentasjonen vedlegges.
Kort drøfting der følgende ble trukket frem:
Kartlinjene er kun konsepter. SVV kan orientere i et senere møte hvis ønskelig. Gassveien,
Bamble – av stor betydning for hele regionene. Kort om dennes plass og betydning i
Bypakka. Infrastruktur rundt viktige næringsarealer viktig å få på plass raskt. Viktig mål i
Bypakka at næringstrafikken skal få bedre vilkår.

Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategi for næringsarealer – status v/prosjektleder
Birgitte Hellstrøm.
Prosjektplan oversendt i forkant av møtet. Se vedlagte presentasjon.
Grenlandsrådet gav signaler om at dette er en viktig prosess og avgjørende at kommunene er tett
på. Dialogen med næringslivet viktig.
-

Vedtak: Tatt til orientering.

-

Arbeid mot sosial dumping – valg av modell for Grenlandskommunene:

Saken gjelder:
Behovet for å samordne og sikre felles retningslinjer og krav mot svart arbeid og sosial dumping.
Anbefaling om at det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber frem en felles modell for
Grenlandskommunene, etter at ny lov og forskrift for offentlige anskaffelser er vedtatt høsten
2016.
Bakgrunn:
GKI er Grenlandskommunenes felles innkjøpskontor som på vegne av alle seks kommunene
forhandler og inngår rammeavtaler for kjøp av varer og tjenester til kommunene. For GKI vil det
være en utfordring å gjennomføre felles konkurranser for alle seks Grenlandskommunene
dersom det foreligger ulike politiske/administrative vedtak med tiltak mot svart arbeid og sosial
dumping. Disse vilkårene må inkluderes i GKI sine avtalevilkår for de avtaler som inngås.
Intensjon med de ulike modellene er lik, men ordlyden og noen krav kan variere. Med flere
modeller vil GKI kunne få flere slike saker, og våre avtalevilkår vil bære preg av «lapping» og
ustrukturert oppsett. Det vil også kunne så tvil om leverandørens juridiske krav til oppfyllelse av
de ulike punktene i modellene.

Behandling:

Ordførerkollegiet har behandlet anbefaling fra GKI og la fram for Grenlandsrådet følgende
innstilling:
Grenlandsrådet ber om at det nedsettes en administrativ arbeidsgruppe som jobber frem en
felles modell for Grenlandskommunene med krav for bekjempelse av svart arbeid og sosial
dumping. Arbeidet skal baseres på ny lov og forskrift for offentlig anskaffelser, samt de
modellene som allerede er utviklet i Grenland/Telemark.
Grenlandsrådet drøftet saken. Viktig at dette arbeidet gjøres så raskt som mulig og i løpende
dialog med Ordførerkollegiet og det politiske miljøet i kommunene.
Vedtak:
Grenlandsrådet ber om at det nedsettes en administrativ arbeidsgruppe som jobber frem en felles
modell for Grenlandskommunene med krav for bekjempelse av svart arbeid og sosial dumping.
Arbeidet skal baseres på ny lov og forskrift for offentlig anskaffelser, samt de modellene som
allerede er utviklet i Grenland/Telemark.

-

Kommunikasjonsstrategi for å bygge ferdig ytre IC i NTP 2018-2029

I Plattform Vestfolds møte 16. mars ble det vedtatt at Plattform Vestfold og Grenlandsrådet
ønsker en helhetlig og koordinert kommunikasjonsstrategi for å få vedtatt ferdig utbygging av
ytre IC inn i NTP 2018-2029. Det er behov for en strategi og tiltaksplan, samt felles
talepunkter/budskap, som kan benyttes av alle interessenter i ytre IC. Grenlandsrådet tok
initiativet til dette i sitt møte i mars 2016.
Det er nå utarbeidet et forslag til en slik strategi og denne ble behandlet i Plattform Vestfolds
møte den 25. mai med følgende konklusjon:
«5. Strategi for full utbygging av ytre IC v/Per Kvaale Caspersen
Forslag til kommunikasjonsstrategi er utarbeidet i samarbeid mellom
Vestfold fylkeskommune, Grenlandsrådet og Telemark fylkeskommune.
Forslaget var sendt til forumets medlemmer i forkant av møtet.
Det er enighet om at den foreslåtte styringsgruppa utvides med ordføreren i
Sandefjord, og at det snarest innkalles til møte hvor strategien drøftes
nærmere i styringsgruppa. Styringsgruppa konstituerer seg selv.
Fylkesordfører innkaller til møte. Det er viktig å involvere NHO og LO i
dette arbeidet, samt at strategien må inkludere å jobbe opp mot regjeringen, i
tillegg til stortingspolitikere.»
Forslaget var sendt ut i forkant av møtet.

Leder orienterte om at Ordførerkollegiet ønsker å spille inn et forslag om at Bård Hoksrud
forespørres om å sitte i styringsgruppen for dette arbeidet. Henvendelse er sendt Hoksrud.
Vedtak:
Tatt til orientering.

- Fylkessammenslåing – BTV utredning.
Ordførerkollegiet ønsket å drøfte kort med Grenlandsrådet om og på hvilken måte
Grenlandskommunene bør engasjere seg i denne prosessen.
Saken ble kort drøftet.
Vedtak:
Grenlandsrådet ønsker å få mer informasjon om arbeidet med eventuell fylkessammenslåing og
vil invitere fylkesrådmann til et møte i rådet over sommeren.
Grenlandsrådet ber Rådmannskollegiet se på saken og vurdere en uttalelse e.l. fra Grenland til
denne prosessen.

- 110-Telemark – videre utvikling – satsing på trygghetsskapende teknologi
Kort orientering fra Skien om at det pågår et arbeid i 110-Telemark på videreutvikling av et
digitalt mottakssenter for trygghetsskapende teknologi. Dette er en sak som eierkommunene bør
involveres mer i. Grenlandsrådet ønsker å invitere 110-Telemark til et møte over sommeren der
dette er tema.

Sak 20/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategisk næringsplan for Grenland
Saken gjelder:
Prosjektet «Mer vekst i Grenland» delprosjekt 1 – Strategisk næringsplan for Grenland har
utarbeidet forslag til ny strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020. Forslaget legges frem
for Grenlandsrådet til førstegangsbehandling.
Vekst i Grenland (VIG) IKS v/daglig leder har vært prosjektleder. Det er fastsatt i
styringsdokumentene til ViG IKS at selskapet skal utarbeidet strategisk næringsplan for
Grenland på oppdrag fra de seks eierkommunene. Dette arbeidet gjøres gjennom dette prosjektet.
Følgende dokumenter var sendt ut i forkant:
1. Forslag til strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020 (vedlegg i epost).
2. Oversikt over relevante kommunale og regionale planer og medvirknings-/innspillsmøter
(se under).
Forslag til ny SNP ble lagt frem for Grenlandsrådet med anbefaling om at utarbeidet plan blir
sendt på høring til næringslivet og andre relevante aktører. Det legges opp til behandling av
endelig forslag til plan i Grenlandsrådet i løpet av høsten 2016, før sluttbehandling i
grenlandskommunene.
Vedtak:
Grenlandsrådet ser at det er gjort et godt og grundig arbeid med forslaget til Strategisk
Næringsplan. Det har vært gjennomført en omfattende innspillsrunde der mange aktører har vært
involvert. Grenlandsrådet ønsker at forslag til plan slik denne nå foreligger sendes ut på en
høring til næringslivet og andre relevante aktører så raskt som mulig med høringsfrist 8. august.

Sak 21/16 Kommunereformarbeidet – veien videre for Grenlandssamarbeidet
Saken gjelder:
Grenlandssamarbeidet. Forslag til «Avtale om mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i
Grenland». Ordførerkollegiet la frem forslag til avtale om styrket kommunesamarbeid i
Grenland.
Behandles i juni 2016 i:
 Grenlandsrådet den 3.6. 2016
 Administrasjonsutvalgene
 Formannskapene
 By- og kommunestyrene
Forslag til vedtak:
Grenlandsrådet ønsker at vedlagte avtale, datert 27.5. 2016, legges til grunn for arbeidet med og
innholdet i et styrket kommunesamarbeid i Grenland. Avtalen legges fram for behandling i alle
de seks kommune- og bystyrene i juni 2016.
Det økte samarbeidet er et av flere virkemiddel for å løse de utfordringer som
kommunereformprosessen har påvist at regionen har i forhold til Stortingets mål for reformen.
Med bakgrunn av denne avtalen startes det en gjennomgang og evaluering av samarbeidets
vedtekter og styringsdokumenter, dvs. dagens mål for samarbeidet, organisasjonsform og annet.
Nye vedtekter og fireårig program for et styrket og mer forpliktende grenlandssamarbeid legges
fram til politisk behandling i begynnelsen av 2017.
Vedlegg:
 Forslag til «Avtale om mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland»,
datert 27.5. 2016.
Bakgrunn.
I referatet fra felles formannskapsmøte for alle Grenlandskommunene i Bamble den 9. mars
2016, fremgår det:
«Med bakgrunn i en felles erkjennelse av at det ikke er grunnlag for å videreføre
kommunereformprosessen i Grenland innenfor den tidsfrist Stortinget har satt, presenterte
ordførerne et alternativt opplegg for et styrket og utvidet Grenlandssamarbeid for likevel å nå
Stortingets mål.
Ordførerne la fram en skisse til innhold i et slikt framtidig samarbeid og ville, etter ytterligere
bearbeiding utover våren, ha dette lagt fram til politisk behandling i juni sammen med det
endelige vedtaket i kommunereformprosessen».
Etter dette møtet i Bamble, møttes alle ordførerne i Siljan den 8.4. 2016, hvor arbeidet med en
«avtale om mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland», ble igangsatt.
Grenlandsrådet den 15.4. 2016.
På dette møtet ble det presentert en prosess som innebærer at ordførerne arbeider videre med
avtaleforslaget for politisk behandling før sommerferien. I referatet fra møtet fremgår det:
Sluttvedtak vedr. kommunereformen ses i sammenheng med vedtak om prinsippavtale i juni.
Enighet om følgende prosess:
 Det arbeides fortløpende politisk med et avtaleutkast om økt og styrket samarbeid i
Grenland. Dette ferdigstilles i ordførermøte den 27.5.





Ordførerkollegiet møtes den 27.-28. april for videre arbeid med avtaleutkastet.
Avtalen skal forankre og legge føringer for arbeidet med å endre styringsdokumentene
for Grenlandssamarbeidet, høsten 2016. Til politisk behandling i begynnelsen 2017.
Det utarbeides forslag til saksframlegg for avtale om styrket samarbeid og «sluttvedtak»
i kommunereformprosessen som behandles i kommunene i juni. Rådmennene lager
saksframlegg og forslag til «sluttvedtak» i kommunereformprosessen. To saker, to
vedtak: 1. Vedtak om prinsippavtale for et styrket samarbeid. 2. Sluttvedtak vedr.
kommunereform.

Vedtak:
Grenlandsrådet sluttet seg til foreslåtte framdrift og prosess fram til vedtak om avtalen og
sluttvedtak i kommunereformen i juni 2016.
Videre arbeid med avtalen. Anbefaling.
Ordførerne har hatt samtaler om avtalen både den 27.-28.4., den 4.5. og sluttbehandlet
avtaleutkastet den 27.5. 2016. Det er et omforent og samstemt ordførerkollegiet som med dette
legger avtalen fram til politisk behandling med anbefaling om at den legges til grunn for arbeidet
med og innholdet i et styrket kommunesamarbeid i Grenland.

Behandling:
Innledning ved leder Robin Kåss. Kort redegjørelse for prosessessen frem til nå.
Kort gjennomgang av hovedpunkter i fremlagte forslag.
De tillitsvalgte – innspill v/ Tore Nygård:
- Krav om at avtalen også skal behandles i partssammensatte utvalg i alle kommunene før
formannskap og kommunestyrebehandling.
- Sammensetningen av styringsgruppen og prosjektgruppen – ønsker flere representanter fra
de tillitsvalgte; 3 tillitsvalgte og ett verneombud både i prosjektgruppen og styringsgruppen.
Hallgeir Kjeldal foreslo følgende tillegg under punktet «Prioriteringer i samferdselssektoren»:
«Arbeide for å realisere RV 353, Gassvegen snarest mulig». Forslaget ble stemt over og fikk
klart flertall.
De ansattes representasjon i styringsgruppen og prosjektgruppen er endret slik at det nå står
følgende føringer for prosessen til høsten som skal ende i nye styringsdokumenter for
Grenlandssamarbeidet: «Grenlandsrådet med tre hovedtillitsvalgte og ett hovedverneombud skal
være prosjektets styringsgruppe. Rådmannskollegiet med tre tillitsvalgte og ett
hovedverneombud skal være prosjektgruppe.» Forslaget ble stemt over og ble vedtatt enstemmig.
Magnus Straume la fram forslag om at teksten i punktet «Samarbeid for å sikre Tangen som
stoppested på Grenlandsbanen.» endres til «Samarbeid for å sikre Tangen som koblingspunkt på
Grenlandsbanen.» Forslaget ble stemt over og fikk ikke flertall (1 mot 17 stemmer). Leder foreslo at
forslaget oversendes til ordførerkollegiet for å vurderes i forbindelse med innspill til KVU
Grenlandsbanen når denne kommer på høring – vedtatt.

Forslag til vedtak ble så stemt over:
Punkt 1 – vedtatt mot en stemme.
Punkt 2 vedtatt mot to stemme.
Punkt 3 vedtatt mot en stemme.

Vedtak:
Grenlandsrådet ønsker at vedlagte avtale, datert 27.5. 2016 med de justeringer som følger av
dette vedtaket, legges til grunn for arbeidet med og innholdet i et styrket kommunesamarbeid i
Grenland. Avtalen legges fram for behandling i alle de seks kommune- og bystyrene i juni 2016.
Det økte samarbeidet er et av flere virkemiddel for å løse de utfordringer som
kommunereformprosessen har påvist at regionen har i forhold til Stortingets mål for reformen.
Med bakgrunn av denne avtalen startes det en gjennomgang og evaluering av samarbeidets
vedtekter og styringsdokumenter, dvs. dagens mål for samarbeidet, organisasjonsform og annet.
Nye vedtekter og fireårig program for et styrket og mer forpliktende grenlandssamarbeid legges
fram til politisk behandling i begynnelsen av 2017.
Avtalen justeres på følgende måte:
- Punktet «Arbeide for å realisere RV 353, Gassvegen snarest mulig» er tatt inn under
«Prioriteringer i samferdselssektoren».
- De ansattes representasjon i styringsgruppen og prosjektgruppen endres slik at følgende
føringer gis for prosessen til høsten som skal ende i nye styringsdokumenter for
Grenlandssamarbeidet: «Grenlandsrådet med tre hovedtillitsvalgte og ett hovedverneombud
skal være prosjektets styringsgruppe. Rådmannskollegiet med tre tillitsvalgte og ett
hovedverneombud skal være prosjektgruppe.»
Forslag om samarbeid for å sikre Tangen som koblingspunkt på Grenlandsbanen oversendes til
Ordførerkollegiet vurdering i forbindelse med innspill til KVU Grenlandsbanen når denne
kommer på høring.

Sak 22/16 Høringer
- Miljødirektoratets utredning av lokaliteter for deponi for farlig
uorganisk avfall – forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet.
Porsgrunn kommune har i sak vedr høringsuttalelse til utredningen oppsummert på en god måte
de miljø- og ikke minst omdømmemessige utfordringene som er knyttet opp til etablering av et
framtidig deponi i Brevik.
Grenlandsområdet har opp gjennom historien slitt med et litt «frynsete» miljørykte.
Dette er en situasjon som man gjennom iherdig innsats fra bla industrien i stor grad
har klart å snu. Etablering av et så vidt omfattende deponi som nå planlegges i
Brevik vil kunne ha stor negativ betydning for Grenlands miljøomdømme, og vil
dersom ting går galt også kunne ha store miljø- og helsemessige konsekvenser.
Forslag om at Grenlandsrådet støtter Porsgrunn i dette og sender en egen uttalelse der dette
fremkommer ble lagt fram for rådet.
Kort drøfting av ønske om at ViG skal bidra til å belyse og jobbe for det synet som
eierkommunene gir uttrykk for.
Vedtak:
Grenlandsrådet støtter Porsgrunn kommunes ønske om at det ikke skal etableres
avfallsbehandlingsanlegg og deponi for farlig avfall i Dalen Gruve i Brevik. Uttalelsen
oversendes klima- og miljøministeren i løpet av dagen.

- Høringsuttalelse – forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet.
Utarbeidet forslag til uttalelse var oversendt i forkant av møtet.
Vedtak:
Grenlandsrådet vedtar forslag til høringsuttalelse vedr lokalisering av fellesenhet for lønn og
regnskap i politiet. Høringsuttalelsen sendes Politidirektoratet.

Sak 23/16 Eventuelt
Sak fra Kragerø – lokalisering/nedleggelse av skattekontor:
Forslag om at Grenlandsrådet sender en uttalelse til Finansdepartementet der det bes om at
plassering av skattekontor behandles av Stortinget på egnet måte. Forslaget ble vedtatt med 11
mot 8 stemmer.

