
 

 
Innkalling 

Møte i Grenlandsrådet 3. juni 2016  
 

Til: 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 
 

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

Sted: Folkets Hus, Lillesalen, Porsgrunn 

Tid: Kl. 09.00 – 15.00 

 

 

 SAKSLISTE:  
Kl. 9.00 – 9.05 Sak 18/16 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 15. april 2016. 

Vedlegg 1. 

Kl. 9.05 – 11.00 Sak 19/16 Aktuelle regionale saker  

- Bystrategi Grenland – orientering. 

- Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategi for næringsarealer – status. 

- Arbeid mot sosial dumping – valg av modell for Grenlandskommunene. 

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

- Fylkessammenslåing – BTV utredning. 

- M.fl.  

 
Kl. 11.00 – 11.30 Sak 20/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategisk næringsplan for Grenland 

Høringsforslag til strategisk næringsplan legges frem for behandling.  

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj 

 
Kl. 12.30 – 14.30 Sak 21/16 Kommunereformarbeidet – veien videre for Grenlandssamarbeidet  

Ordførerkollegiet legger frem forslag til avtale om styrket kommunesamarbeid i Grenland.  

 
Kl. 14.30 Sak 22/16 Høringer 

 

-15.00 Sak 23/16 Eventuelt 

 

Vel møtt!  
 
  



Vedlegg 1 

  MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Thon hotell Høyers, Skien   

Møtedato: 15. april 2016   

 

År 2016, den 15. april, holdt Grenlandsrådet møte i Langesund, under ledelse av leder Hedda 

Foss Five (frem til kl. 10.15) og nyvalgt leder Robin Kåss (fra kl. 10.15).  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo 

Drangedal Tor Peder Lohne, Magnus Straume 

Kragerø Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, 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:  

Porsgrunn:  

Siljan:  

Skien:  

Drangedal: Arnt Olav Brødsjø, 

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn C.S Knudsen 

Porsgrunn: Per Wold 

Siljan:  Kjersti Førstøyl 

Skien:  Ole Magnus Stensrud 

Kragerø: Inger Lysa 

 

Andre: 

Hans Edvard Askjer, Telemark fylkeskommune 

Geir Morten Johansen, Telemark fylkeskommune 

Næringssjef Hanne Gro Haugland  

Morten Næss, Grenlandssamarbeidet 

Sølvi Wreen, Fagforbundet 

Tore Nygård, Fagforbundet 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

I forkant av Grenlandsrådets møte ble det avholdt utvidet styringsgruppemøte i Bystrategi 

Grenland. Møtet ble avholdt som en pressekonferanse der søknad om forlenget avtale om 

belønningsmidler fra staten ble undertegnet. Avtalen omfatter kommunene Skien, Porsgrunn og 

Siljan. Fylkesordfører ledet møtet. 



Følgende ble behandlet: 

 

Velkommen v/leder Hedda Foss Five 

 

 

Sak 9/16 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 8. mars 2016. 

 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

 

Sak 10/16 Orienteringssaker 
Kort orientering om utarbeidet brev til statsråd Jan Tore Sanner vedr. Stortingsmeldingen om 

bærekraftige byer og sterke distrikter - invitasjon til å avholde innspillsmøte i Grenland. 

 

Grenlandsregionene ønsker å gi innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om bærekraftige 

byer og sterke distrikter. I denne forbindelse ønsker Grenland å invitere Statsråden til 

innspillsmøte i vår region, nærmere bestemt i Skien den 26. august 2016 i forbindelse med 

Mersmak-festivalen. Vi foreslår et særskilt fokus på temaet Samordnede løsninger og attraktive 

bymiljø. Brevet sendes fra de seks grenlandsordførerne, samt fylkesordfører. 

 

 

Ungt Entreprenørskap Telemark v/leder Ann Iren Haugen – orienterte om virksomheten og 

aktiviteter i fylkes og Telemarks-kommunene. Presentasjonen vedlegges.  

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

Sak 11/16 Årsmelding 2015 for Grenlandssamarbeidet  
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet ble lagt fram for behandling. 

Regnskap for 2015 knytter seg til bruken av tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen. 

 

Årsmeldingen gir en oversikt over organisering og vedtatte strategier for samarbeidet og redegjør 

for aktiviteter i samarbeidets styringsorganer. Videre redegjøres det for de interkommunale 

prosjektene som har pågått i 2015. 

I tillegg er det utarbeidet en oversikt over de etablerte samarbeidene; selskaper og felles enheter 

samt fagforum etablert mellom samarbeidskommunene. Denne oversikten ble også vedlagt 

handlingsplanen for 2016. 

 

Årsmeldingen er oversendt alle de seks samarbeidende kommunene for politisk behandling. 

 

Vedtak: 

Årsmelding og regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2015 vedtas endelig slik den er forelagt 

under forutsetning av at årsmeldingen vedtas positivt i alle samarbeidskommunene. 
 
 

 

Sak 12/16 Aktuelle regionale saker  

v/Ordførerkollegiet.  

 

Orientering om følgende saker av felles interesse: 

 



- Sykehuset Telemark – stråleenhet – v/Hedda Foss Five.. Administrasjonen i Helse Sør-Øst har 

innstilt Skien som lokaliseringssted for stråleenhet. Klapp på skulderen til alle som har bidratt til 

å fremheve Skien som det beste alternative! Vi blir sterke når vi står sammen. Saken er viktig for 

hele Telemark. 
 

- Politireformen – Kort orientering om prosessen fremover v/Per Wold. Ordførerkollegiet 

har bedt om møtet med politimesteren i Sør-øst politidistrikt. 

Drøfting av arbeidet fremover. Viktig å holde fokus på dette og fortsette å jobbe for 

lokaliseringer i Grenland og Telemark.  

Klage sendt på avgjørelse vedr 110-regioner. Representantskapsmøtet i 110-Telemark om 

kort tid. Her vil denne saken bli nærmere omtalt.  

 

- Ambulansehelikopter – base i Telemark. Uttalelse sendt fra Grenlandsrådet til Telemark 

fylkeskommunen der det bes om at det inviteres til en dialog mellom de mest aktuelle 

lokaliseringene, slik at Telemark kan stå samlet i denne debatten videre. 

Fylkeskommunene har nå invitert aktuelle kommuner til et møtet om dette saken.  

 

- NTP – Det er utarbeidet et forslag til saksframlegg og vedtakspunkter etter Arena 

samferdsel. Ønske om å sikre en støtte til de prioriteringer som ble resultatet av Arena 

Samferdsel. Grenland vurderer å sende en tilleggsuttalelse som poengterer de viktigste 

sakene for vår region. Dette gjelder i hovedsak Tangen som stoppested på 

Grenlandsbanen og infrastruktur rundt næringsområdet Frier Vest. Rådmannskollegiet ser 

på dette og formulerer et forslag til en tilleggsuttalelse. 

 

- Ineos – statsgaranti v/Hallgeir Kjeldal. Viktig å fortsette arbeidet med dette. Viktig for 

Ineos og også for andre aktører som ønsker å satse i regionen. Uttalelse oversendt 

Telemark fylkeskommunene for å samordne arbeidet med dette. Fylkeskommunene har 

svart og invitert ordførerkollegiet til et møte sammen med stortingsbenken om dette 

temaet. Møtet holdes 20. mai. 

 

- Høgskolen i Sørøst-Norge: Ordførerkollegiet ønsker et felles møte med ledelsen for 

høgskolen for dialog om samarbeid mellom høgskolen og kommunene mm. 

 

 

Vedtak: 

Informasjon tatt til orientering. 

 

 

Sak 13/16 Valg av leder og nestleder for Grenlandsrådet 2016 - 2018 

Leder og nestleder for Grenlandsrådet velges for to år av gangen.  

Ordførerkollegiet la fram forslag om følgende: 

Leder: Robin Kåss 

Nestleder: Tor Peder Lohne 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet gjorde følgende valg: 

Leder: Ordfører Robin Kåss 

Nestleder: Ordfører Tor Peder Lohne 

 

Grenlandsrådet takker Hedda Foss Five for god innsats som regionrådsleder de siste to årene! 

 

 



Sak 14/16 Kommunereformarbeidet – veien videre for Grenlandssamarbeidet  
Innledning ved Morten Næss. 

Presentasjonen vedlegges protokollen.  

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. 

 

Sak 15/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategisk næringsplan 

 

Næringssjef Hanne Gro Haugland presenterte foreløpig forslag til visjon, mål og strategier i ny 

strategisk næringsplan for Grenland (vedlagt). ViG utarbeider planen på oppdrag fra 

grenlandskommunene. Planen vil være ViGs styringsdokument og inneholde felles politiske 

føringer for næringsarbeidet til de seks grenlandskommunene. Dette er en strategisk plan. I neste 

omgang skal det utarbeides en tiltaksplan. Det er viktig med god forankring og eierskap. Det 

gjennomføres nå møter med politisk side i kommunene, samt med næringsliv og 

samarbeidspartnere. Grenlandsrådet skal behandle et høringsutkast på møtet i juni, og endelig 

forslag til plan på møtet i september. Planen sendes deretter til politisk behandling i kommunene. 

 

På møtet i Grenlandsrådet ble det gitt følgende kommentarer: 

 

- Det ble vist til ordførermøtet uka før, og man var tilfreds med at innspill der var tatt med i 

justert forslag til visjon, mål og strategier.  

- Reiseliv er en meget viktig næring for Kragerø, og dessuten en sterkt voksende næring. 

Ønskelig at reiseliv får en mer sentral plass i planen.  

- Grenland samarbeider både i retning av Søndre Vestfold og Øst Agder. Dette bør 

reflekteres i planen. 

- Forslaget er i ferd med å bli et godt verktøy!  

- Det ble nevnt et ønske om en langt spissere plan. 3 punkter ble nevnt; regulerte 

næringsarealer, god infrastruktur og boligutvikling. Næringsarealer er en nøkkel.  Det ble 

påpekt at ATP er mangelfull på dette området. 

- Det ble gitt uttrykk for at forslaget kan oppfattes som noe «enbeint» i retning industri og 

at man må få bedre fram mangfoldet, derunder landbruk.   

- Til målformuleringen, forslag om at den burde kuttes til «Økt antall arbeidsplasser». 

 

Det ble minnet på at arbeidet med strategisk næringsplan og strategi for næringsarealer henger 

sammen. Arbeidet med strategi for næringsarealer er i gang og det er gjennomført en 



kartleggingsfase. Videre gjøres det nå noen tilleggs analyser for bl.a fremtidig behov og 

konkurrentanalyser på området. Når dette er gjennomført starter strategiutviklingen på dette 

området. SNP vil henvise til denne strategien der næringsarealer og infrastruktur nevnes.  

 

Haugland avsluttet med å påpeke at planen framhever det «grønne skifte». Alle næringer fra 

reiseliv til industri kan være med å bidra til det. Dermed er også alle næringer med i planen. 

Industri løftes kun i strategien om synliggjøring, der det framgår at i markedsføringsarbeid bør 

man fokusere bl.a. på regionens sterke prosessindustri. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet tok orientering til etterretning. Punktene som kom fram i drøftingen tas med i det 

videre arbeidet. Videre politisk drøfting av SNP settes opp i neste Grenlandsråd. I 

Grenlandsrådet 3. juni legger prosjektet frem et fullstendig forslag til strategi som vil foreslås 

sendt ut på en høring til næringsliv og øvrig næringsapparat. 

 

 

Sak 16/16 Høring  

Ingen saker. 

 

Sak 17/16 Eventuelt 
Ingen saker. 

 

 

 

Representantskap i Vekst i Grenland (ViG) IKS ble avholdt kl.12.45 i samme lokalet. Se egen 

protokoll.  

  



 

Saksframlegg 
 

 
Sak 19/16 Aktuelle regionale saker  

 

- Bystrategi Grenland – status og informasjon om prioriterte saker v/Tfk.  

 
 

- Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategi for næringsarealer – status v/prosjektleder. 

Prosjektplan ettersendes per epost tirsdag 31. mai.  

 

 

 

 

 

- 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: 

Det er utviklet flere ulike modeller med tiltak for å bekjempe svart arbeid og sosial dumping. 

Enkelte av grenlandskommunene har politisk vedtatt «Skiensmodellen» og andre har/er i ferd 

med å vedta «Telemarksmodellen». Grenlandskommunenes Innskjøpsenhet (GKI) har sine 

standard avtalevilkår som benyttes ved anskaffelse av varer og/eller tjenester som regulerer en 

del av de samme forholdene som modellene nevnt over. GKI er også kjent med at et samarbeid 

mellom KS, NHO, LO, YS, Unio og Skattedirektoratet har utarbeidet SMSØ-modellen.  

 

Utfordring: 

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. 

 

GKI berømmer at Grenlandskommunene setter fokus på dette området, men flere modeller 

fremstår som rotete og uprofesjonelt overfor leverandørmarkedet. Da modellene har noe ulik 

ordlyd og krav, blir GKI satt i en situasjon hvor GKI blir tvunget til å gi enkelte punkter i 

vedtakene forrang i avtalevilkårene. Et konkret eksempel er punkt 12 i «Skiens-modellen». GKI 

sine standard avtalevilkår vedrørende lønns- og arbeidsvilkår får, etter pålegg fra Arbeidstilsynet, 

forrang foran dette punktet, da det ikke er i samsvar med ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 

i offentlige tjenestekontrakter.  

 

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.  

 



Anbefaling: 

GKI ønsker økt standardisering og forenkling gjennom en felles modell for 

Grenlandskommunene som brukes i alle kontrakter/avtaler.  

GKI anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber frem en felles modell for 

Grenlandskommunene, etter at ny lov og forskrift for offentlige anskaffelser vedtas.  

Målsettingen er at den vedtas høsten 2016.  

Frem til dette anbefaler GKI at kommunene avventer politiske/administrative vedtak angående 

modell for bekjempelse av svart arbeid og sosial dumping.  

 

Behandling: 

Ordførerkollegiet har behandlet anbefaling fra GKI og ønsker med dette å legge saken fram for 

Grenlandsrådet med 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.  

 

 
- 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 vedlegges eposten til orientering.  

 

 

 

 

- Fylkessammenslåing – BTV utredning. 

V/Ordførerkollegiet 

Saken kommenteres og drøftes kort.  

 

 

 

- Øvrige saker. 

 



Saksframlegg 

 

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.  

 

Vedlegg: 

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). 

 

Saksfremstilling  

Grenlandskommunene vedtok høsten 2013 å samarbeide om næringsutvikling gjennom Vekst i Grenland 

IKS (ViG). Selskapet ble etablert i 2014 med ressurser fra det avviklede selskapet Vekst i Grenland AS 

og de tidligere næringsavdelingene i de seks grenlandskommunene.  

Formålet er, ref. selskapsavtalens §2:  

Selskapet er grenlandskommunenes næringsutviklingsapparat og skal drive slikt næringsutviklingsarbeid 

som kommunene ellers ville ha utført.  

 

På oppdrag fra Grenlandssamarbeidet, har ViG utarbeidet forslag til ny strategisk næringsplan 2017-2020 

(SNP). Planen skal forsterke samspillet mellom kommunene og dermed Grenlands konkurransekraft som 

næringsregion. Til tross for relativt gode forutsetninger, har Grenland hatt en langt svakere vekst enn 

landsgjennomsnittet de siste 10-15 årene. Ny SNP har et særskilt fokus på dette. Økt antall arbeidsplasser 

i regionen er foreslått som hovedmål for planen. 

 

Ny SNP er et delprosjekt under «Mer Vekst i Grenland – utvikling i by og omland». Dette er et prosjekt i 

regi av Grenlandssamarbeidet, med delfinansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

Utviklingsprogrammet for byregioner (Byregionprogrammet). 

Et parallelt delprosjekt er strategi for næringsareal i Grenland. Dette prosjektet skal legge til rette for en 

næringsarealpolitikk som gjøre Grenland mer konkurransedyktig og bidrar til at regionen når overordnede 

mål om befolkningsvekst og bærekraft. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Telemark 

fylkeskommune, og skal legges fram for politisk behandlet i 2017.  

Ny SNP og strategi for næringsarealer vil utgjøre viktige verktøy for samarbeid og felles innsats for 

næringsutvikling i regionen.   

 

Forslaget til ny SNP bygger på et omfattende analysearbeid og en grundig medvirkningsprosess. Etter en 

runde der innspill ble gitt på fritt grunnlag, ble materialet bearbeidet til visjon, mål og strategier. Dette ble 

lagt frem for ordførerne, formannskap eller hovedutvalg i kommunene og fylkeskommunen, 

prosjektgruppa, styringsgruppa og ViG-styret, samt diskutert med representanter fra næringslivet og 

samarbeidspartnere i fellesmøter eller individuelt. Kommentarene og tilbakemeldingene har variert, og 

det har vært mange og spennende innspill. Det foreliggende dokumentet er et resultat av grundige 

diskusjoner. Intensjonen har vært å komme frem til et dokument som kan gi retning til næringsarbeidet og 

bidra til utvikling i grenlandskommunene. Planen har derfor et breddeperspektiv. 

 

Ny SNP skal gjelde i fire år. Planen er et overordnet dokument, som vil suppleres med en tiltaksplan. Ny 

SNP er grenlandskommunenes plan. Strategiene/tiltakene vil følges opp av ulike kommunale 

virksomheter. ViG, som grenlandskommunenes felles næringsapparat, vil være sentral i 

oppfølgingsarbeidet. På noen områder, vil ViG invitere eksterne aktører til samarbeid om konkrete tiltak. 

Det er viktig at tiltaksplanen er tydelig på ansvarsdeling og tidsrammer. 

https://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/


Grenlandskommunene ønsker å bidra til et samordnet virkemiddelapparat og en felles innsats for 

næringsutvikling i Telemark. Fylkeskommunen ble derfor invitert med i arbeidet med ny SNP. Dette for å 

legge til rette for at Fylkeskommunen kan bruke kunnskapsgrunnlaget og ny SNP for Grenland i sitt 

kommende arbeid med regional plan for nyskaping og næringsutvikling. 

 

Grunnlag for planen: 

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag og gjennomført en rekke dialogmøter, som er brukt i 

utformingen av ny SNP for Grenland. 

Kunnskapsgrunnlag: 

 Mer Vekst i Grenland. Delprosjekt 1. Samfunnsanalyse. FAVEO 2015 

 Telemarks omdømme. Rapport.  IPSOS 2015 

 Næringsutvikling i Grenland – Muligheter og utfordringer. Menon Business Economics 

2015 

 Regional analyse for Grenland 2014. Telemarksforskning 2015 

Dialogmøter: 

 Med grenlandskommunene og fylkeskommunen gjennom møter i Grenlandsrådet, 

ordførerkollegiet, formannskap og hovedutvalg 

 Med næringslivet i stormøter og individuelt 

 Med samarbeidspartnere/virkemiddelapparatet 

For detaljer, se vedlegg. 

 

Organisering:  

Prosjekteier:  Grenlandssamarbeidet 

Prosjektansvarlig: Grenlandssamarbeidet v/Karianne Resare  

Prosjektleder:   ViG v/Hanne Gro Haugland  

Styringsgruppe:  Rådmennene i grenlandskommunene og fylkesrådmannen i Telemark 

fylkeskommune 

Prosjektgruppe:  Representanter fra næringslivet, administrasjonen i grenlands-kommunene, 

Telemark fylkeskommune og virkemiddelapparatet 

Sekretariat:   Representanter fra ViG og Telemark fylkeskommune  

 

 

Høring:  

Forslag til ny SNP legges i denne saken frem for Grenlandsrådet. Deretter vil forslaget bli 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.  

 

 

 

 

 

 

  



VEDLEGG 2 (til sak 20/16) 

 

 

Oversikt over relevante dokumenter og møter med politikere, næringslivleder og samfunnsaktører 

 

Relevante lokale og kommunale planer og strategier for de seks grenlandskommunene: 

 Kommunale planstrategier  

 Kommuneplanens arealdeler  

 Kommuneplanens samfunnsdeler  

 Ulike kommunale temaplaner/strategier  

 

Relevante regionale planer og strategier: 

 Bærekraftige Telemark. Regional planstrategi 2012-2016 

 Regional plan for samordnet areal- og transport i Grenland 2014-2025 

 Bystrategi Grenland 

 Regional plan for nyskaping og næringsutvikling (2011) 

 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 

 Regional plan for oppvekst og kompetanse for Telemark 2016-2020 

 Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold (2015) 

 Regional plan for reiseliv og opplevelser (2011) 

 Kommunenes landbruksmeldinger 

 Strategisk plan for Grenland Havn IKS (2016) 

 

Større medvirkningsmøter:  

• Dialogmøte med næringslivet 29. februar 

• Felles formannskapsmøte 8. mars 

• Oppfølgingsmøte med næringsliv og politikere 2. mai 

 

Ulike mindre innspillsmøter ol:  

 Hovedutvalg for næring klima, miljø, næring og friluftsliv i Skien kommune 30.mars og 20.april 

 Grenland næringsforening 6.april 

 Ungt entreprenørskap 8.april 

 Ordførerkollegiet 8.april og 27.april  

 Fellesmøte NHO Telemark, Telemark Offshore, IKT Telemark, Forskningsrådet 11.april 

 LO 12.april 

 Høgskolen i Sør-Øst Norge 13. april 

 Plan- og byggesaksforum i Grenland 15.april 

 Grenlandsrådet 15.april 

 Visit Grenland 22.april 

 Workshop i Bamble med politikere og næringsliv 25.april 

 Formannskapsmøte i Siljan kommune 26.april 

 Formannskapsmøte i Kragerø kommune 26.april 

 Sense Kommunikasjon 28.april 

 ABB 10.mai 

 Herøya Industripark 10.mai 

 De tre landbrukskontorene i Grenland 10.mai 

 Næringsutvalget i Telemark fylkeskommune 11.mai 

 Ineos 18.mai 

 Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø i Drangedal kommune 19.mai 

  



Saksframlegg 

 

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 legger 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.  

  



Saksframlegg 

 

Sak 22/16 Høringer 

 

- Miljødirektoratets utredning av lokaliteter for deponi for farlig 

uorganisk avfall – forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet.  

 

Forslag til vedtak: 

Grenlandsrådet støtter Porsgrunn kommunes ønske om at det ikke skal etableres 

avfallsbehandlingsanlegg og deponi for farlig avfall i Dalen Gruve i Brevik 

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg Porsgrunn kommune 

 

Saksfremstilling 

Rådmannen i Porsgrunn har laget en sak til politisk behandling vedrørende 

Miljødirektoratets utredning av lokaliteter for deponi for farlig uorganisk avfall i Brevik, 

se vedlegg 1. 

 

I saken vises det til vedtak i Porsgrunn Bystyre den 18/5 der det i punkt 2 bes om at 

«planprogrammet for etterbruk av Dalen gruve som avfallsanlegg og deponi 

stanses». I saken er det angitt følgende innstilling til møte i Porsgrunn formannskap 

den 26.05.16: 

«1. Porsgrunn kommune stiller seg kritiske til at Miljødirektoratet anbefaler en 

lokalitet for deponi for farlig uorganisk avfall som Bystyret i Porsgrunn har sagt nei til. 

Porsgrunn kommune kan ikke se at det vil være behov for å overprøve 

lokaldemokratiet gjennom en statlig planprosess i denne saken. 

2. Porsgrunn kommune kan ikke se at det gjennom Miljødirektoratets utredning har 

kommet frem nye momenter som tilsier at Dalen gruver er et godt alternativ. Tvert om 

viser risikovurderingen at lokaliteten er mindre egnet med hensyn til helse, miljø og 

sikkerhet. 

3. Porsgrunn kommune er opptatt av å skape arbeidsplasser i regionen ved å legge 

til rette for industrivirksomheter som tar i bruk forskning og utvikling av miljøvennlig 

produksjonsteknologi. Det er viktig for Porsgrunn kommune å være en god 

vertskommune for eksisterende industribedrifter. 

4. Administrasjonen gis i samråd med Ordfører i oppdrag å utarbeide et innspill i tråd 

med det som fremgår i saksfremstillingen». 

 

Vurdering 

Saksframlegget i Porsgrunn kommune oppsummerer 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. 

 

Det legges fram forslag om at Grenlandsrådet uttrykker støtte til Porsgrunn kommune i deres kamp mot 

etablering av et avfallsdeponi i Brevik, se forslag til vedtak over.  

 

 

  



- Høringsuttalelse – forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet. 

 Forslag ettersendes per epost tirsdag 31.mai.  

 

Forslag til vedtak: 
Grenlandsrådet vedtar forslag til høringsuttalelse vedr lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i 

politiet. Høringsuttalelsen sendes Politidirektoratet.  


