Innkalling
Møte i Grenlandsrådet 27. februar 2015

Sted:

Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien
Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Arnt Olav Brødsjø
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, Bjørn Hagen, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn Christian
Schøth Knudsen
Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien

Tid:

Kl. 09.00 – 14.00

Til:

SAKSLISTE:
Kl. 9.00 – 9.15
Sak 1/15 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 14.11.2014.
Vedlegg 1.
Sak 2/15 Orienteringssaker
Kl. 9.15 - 9.45

Sak 3/15 Avfallsdeponi Norcem gruver
- informasjon om problemstillinger knyttet til planprosessene v/ordfører Øystein Beyer

Kl. 9.45 – 11.30

Sak 4/15 Næringsutvikling– Vekst i Grenland IKS – status og aktuelle prosjekter
- Kort statusrapportering fra Vekst i Grenland med vekt på nyskapingsprosjekter
og regionale utviklingsprosjekter v/næringssjef Hanne Gro Haugland
-

Kartlegging av næringsarealer – status v/prosjektleder Are Kristiansen

-

Presentasjon av Invest in Telemarks arbeid med å skaffe statlige arbeidsplasser
til Telemark v/ Bjørn Richard Johansen og Hanne Gro Haugland.
Diskusjon om hvordan Grenlandskommunene kan bidra og hvordan aktørene kan
jobbe sammen for å få det planlagte vegselskapet og den nye skatteklagenemda til
vår region.

11.30 – 12.30
Kl. 12.30 – 13.30

Lunsj
Sak 3/15 Kommunereformen i Grenland – status

Kl. 13.30 – 13.45

Sak 4/15 Handlingsplan 2015 for Grenlandssamarbeidet – endelig behandling

Kl. 13.45

Sak 6/15 Høring
Sak 7/15 Eventuelt
-14.00

Vedlegg: 1. Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 14.11.2014
2. Handlingsplan 2015 for Grenlandssamarbeidet

Vel møtt!
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Vedlegg 1

MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Tokestua, Drangedal
Møtedato: 14. november 2014
År 2014, den 14. november, holdt Grenlandsrådet møte i Tokestua i Drangedal under ledelse av
leder Hedda Foss Five.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Jon Pieter Flølo, Halgeir Kjeldal,
Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Jone Blikra
Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan, Anne Karin Hansen
Siljan
Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr
Skien
Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen
Forfall:
Bamble: Linda Holien (møtte med vara) Unni Brekka Kiøsterud
Kragerø: Henriette Fluer Vikre
Porsgrunn: Erik Johan Bystrøm(møtte med vara)
Siljan:
Skien:
Drangedal: Jon Andre Nesland (møtte med vara)
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn Knudsen
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Jan Petter Johansen
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Andre:
KS BTV v/Jan Erik Innvær
Fagforbundet v/ Tore Nygaard
Utdanningsforbundet v/Geir Evensen
Kommunalsjef Morten Næss
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:
Sak 18/14 Dialogmøte med Telemark Museum
Tema: Museets nye langsiktige strategiplan.
Direktør Jorunn Fure orienterte om museets drift og utfordringer og arbeid med strategiplan.
Kort dialog og innlegg fra rådets medlemmer.
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Forslaget å invitere museet inn til møte med alle seks kommunene samlet.
Mandat til rådmennene om å starte en mer samlet prosess. Klargjøre støtte til en strategi om å
prioritere satsing på enkeltlokasjoner og prosjekt.
Felles arena for de kommunene som har et eierskap til museet.
Konklusjon:
Rådmennene bes ta et initiativ til en samlet prosess med Telemark museum knyttet til arbeidet
med museets strategiplan.
Rådmennene rapporter tilbake til Grenlandsrådet om dette arbeidet.

Sak 19/14 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 24.4.2014.
Vedtak:
Protokollen godkjent.

Sak 20/14 Orienteringssaker
-

Referater fra Ordførerkollegiets møter. Se
www.grenlandssamarbeidet.no/ordførerkollegiet

-

Ordførerkollegiets møte med Telemarksbenken 15.10.2014. Kort kommentert og disse
vil også ble lagt ut på Grenlandssamarbeidets hjemmesider.
Ingen øvrige orienteringer

-

Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 21/14 Kommunereformen i Grenland – mandat
Saken gjelder: Behandling av forslag til mandat for kommunereformprosessen i Grenland.
Bakgrunn: Regjeringen fikk før sommeren tilslutning fra Stortinget til å gjennomføre en

kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er
nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.
Høsten 2014 er det satt i gang regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur. Alle
landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg
sammen med nabokommuner. Reformperioden varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1.
januar 2018.
Regional prosess i Grenland
Fylkesmannen i Telemark og KS inviterte 26. august til oppstartskonferanse for
kommunereformen i Telemark.
Grenlandssamarbeidet arrangerte 8.-9. september et felles oppstartsmøte for alle seks
formannskapene. Her ble det gitt informasjon om regjeringens kommunereform og alle
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formannskapene fattet likelydende vedtak om oppstart av prosess i Grenland. Følgende
likelydende vedtak er i ettertid også fattet av alle seks by- og kommunestyrene:
1. …………….. kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet
skal gjennomføres i samarbeid med de øvrige grenlandskommunen og i regi av
Grenlandssamarbeidet. Kommunenes tillitsvalgte skal holdes løpende orientert om
prosessen og sikres medvirkning og deltakelse.
2. Målet for arbeidet er å lage et godt beslutningsgrunnlag for senere politiske
strukturvedtak. Prosessen skal bidra til å gi kommunene økt innsikt i spørsmålet om
fremtidig kommunestruktur og skal gjennomføres med fokus på åpenhet og god
informasjon. Befolkningen skal på egnet måte høres og involveres.
3. Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskifte 2015/16. Siktemålet er
vedtak i de enkelte kommunene senest våren 2016.
4. Prosessen skal gjennomføres ihht. Regjeringens mål og opplegg for reformen og i
samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og KS.
……………..kommune gir derfor sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger
og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen
etter stortingsvedtak har invitert kommunene til.

Mandatet følger opp kommunenes vedtak og redegjør for faser og organisering av arbeidet i
fellesprosjektet.
Felles prosjektet i regi av samarbeidet skal samordne og sørge for at det i felleskap lages gode
beslutningsgrunnlag for de to hoved milepælene. I tillegg må hver enkelt kommune sørge for
gode prosesser for involvering og forankring.
Behandling:
Daglig leder av Grenlandssamarbeidet la fram utarbeidet forslag til mandat for behandling, se
vedlegg til epost.
Forslaget ble drøftet.
Innspill som kom opp i debatten:
Medbestemmelse - tillitsvalgte inn i styringsgruppe? Legges ved som forslag i formannskapene?
Burde ha vært bedre orientering av tillitsvalgte i forkant av dagens møte.
Viktig også å påpeke når kommunene kan velge å gå ut - velge ikke sammenslåing. Dette vil
kunne skje i første beslutningspunkt ved avslutning av fase 1 ca mai/juni 2015.
Innspill fra Fagforbundets representant i salen:
Referansegruppe - ønsker utdyping av hva som ligger i dette.
Spørsmål om hvorvidt det er riktig at hovedverneombudene skal sitte i foreslått referansegruppe.
Anbefaler to tillitsvalgte i styringsgruppen
Et godt nok forslag og prosjektbeskrivelse til å legges frem for formannskapene 1. des,
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Vedtak:
Grenlandsrådet vedtok forslag til mandat for kommunereformprosessen i Grenland slik det ble
fremlagt. Mandatet legges frem for felles formannskapsmøte 1. desember der det åpnes for
innspill og dialog.

Sak 22/14 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2015
Saken gjelder:
Kort orientering om arbeidet med handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2015.
Bakgrunn:
Det utarbeides årlig en handlingsplan for Grenlandssamarbeidet som beskriver de konkrete
interkommunale utredningsprosjekter. Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i de mål og
strategier som er beskrevet i Program for Grenlandssamarbeidet.
Det legges opp til at Grenlandsrådet behandler endelig forslag til handlingsplan for
Grenlandssamarbeidet for 2015 i sitt møte i februar 2015.
Rådmannskollegiet og Ordførerkollegiet behandler endelig forslag til handlingsplan med budsjett
i forkant av Grenlandsrådets møte.
Handlingsplanen er ikke ment å være uttømmende for prosjekter/aktiviteter som det arbeides
med og kan søkes etablert gjennom året. Regionsamarbeidet vil til enhver måtte vurdere
tiltak knyttet til aktuelle saker og utfordringer som settes på dagsorden gjennom året.
Behandling:
Sekretariatet orienterer kort om arbeidet med handlingsplanen for 2015. Det ble redegjort for
aktuelle prosjekter og prosesser.
Følgende prosjektet vil omtales som pågående og nye i handlingsplanen for neste år:
- Statistikksamarbeid og grenlandsbarometer.
- Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland.
- Felles satsing på barn og unge i Grenland – Talenter for framtida.
- Kommunereform i Grenland.
- Rullering av Strategisk næringsplan for Grenland.
- Felles e-læring i Grenlandssamarbeidet.
Det jobbes videre med disse og eventuelt øvrige prosjektskisser.

Vedtak:
Tatt foreløpig til orientering. Grenlandsrådet får handlingsplanen for 2015 til behandling i
februar 2015.

Sak 23/14 Friluftsrådet i Grenland – kort presentasjon

Daglig leder Bjørnar Løkstad presenterte arbeidet i Grenland Friluftsråd.
Se for mer info: www.grenlandfriluftsrad.no
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Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 24/14 Bypakke Grenland – presentasjon av regionalt prosjekt – «Lilleelvkrysset»
Statens Vegvesen v/ Hilde Lindell Vasaasen, Ass. prosjekteringsleder på prosjektet Fv. 32
Gimlevegen-Augestadvegen møtte og presenterte prosjektet.
Fra Telemark fylkeskommune møtte Birgitte Hellstrøm, Avd. for areal og transport.

Fra presentasjonen:
Reguleringsplan Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen vedtatt 04.04.2013.
Prosjektet deles i to hovedentrepriser:
•
Totalentreprise basert på Konkurransepreget dialog for løsmassetunnelen (strekningen Dr.
Munks gate-Augestadvegen)
•
Enhetspriskontrakt for den andre delen av prosjektet (strekningen Gimlevegen-Dr. Munks
gate)
Kort orientering om den konkurransepregede dialogen og byggeplanoppdraget utført av
Multiconsult. Planene og video ble vist.
Forutsatt at Bypakke Grenland blir behandlet og vedtatt i Stortinget før jul, vil entreprisene bli
lyst ut våren 2015. Da vil arbeidene kunne starte opp sommeren 2015, med forventet vegåpning
høsten 2017.

Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 25/14 Næringssamarbeidet – Vekst i Grenland IKS – status
Saken gjelder:
Daglig leder Hanne Gro Haugland orienterte om status for selskapet Vekst i Grenland IKS og
næringsarbeidet.
Det er sendt ut innkalling og saksdokumenter for representantskapsmøte i selskapet den 1.
desember 2014. Daglig leder redegjore for sakene som ble behandlet i representantskapet.
Det ble åpnet for spørsmål og drøfting.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 26/14 Eventuelt
Ingen saker.
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