
 

 
 

Møte i Grenlandsrådet 30.august 2019 
 

Møtested:  Hotell Clarion Bryggeparken, Skien 
Møtedato:  30.08.19. 
Tidspunkt: 09:00-12:00 

 
Følgende medlemmer var til stede: 

Til: Politikere: 
Halgeir Kjeldal, Lars Inge Rønholt  
Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 
Henriette Fluer Vikre, Per Kristian Nilsen 
Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen 
Kjell Abraham Sølverød, Dag Jøran Myrvang 
Hedda Foss Five (fra 09:54), Erik Næs, Jan Terje Olsen 
 
Forfall:  
Heidi Herum og Jon Pieter Flølo 
Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal 
Kim Vegard Rekvik 
 
Rådmannskollegiet: 
Geir H. Bjelkemyr-Østvang, Per Wold, Ole Magnus 
Stensrud, Jørn C. S. Knudsen, Aina Merethe Bergdahl 
 
Forfall:  
Inger Lysa, Jan Sæthre 
 
Tillitsvalgte/Hovedverneombud 
Arvid Svendsen – Hovedvernombud                                                                                             
Tore Nygaard – Fagforbundet Porsgrunn 
Trond Hamsdokka – Utdanningsforbundet Porsgrunn 
 
Andre 
Hanne Gro Haugland – Vekst i Grenland 

 
 
Saksnr./tidspunkt Sak 

 

10/19 
 

Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 26.04.19 
 
Ekspedert den 02.05.19. 
 
Protokollen ble godkjent uten merknader. 
 
 

 
 
 

 
 



 

11/19 
 

Orientering om kompetansesenteret og «Portal for miljø og 
helse i Grenland», samt informasjon om klimautslipp 
 
Eigil Movik og Maren Anne Røed orienterte. 
 
Movik orienterte om klimagassutslipp og målsettingen Skien har på 
dette fremover. Utslippene til Grenlandskommunene ble også 
sammenlignet med hverandre. De store kommunene har de største 
utslippene, hvorpå Porsgrunn har størst utslipp i Grenland. Videre ble 
klimafotavtrykket til regionen diskutert. Movik trakk også frem flere 
gode samarbeid mellom kommunene innen miljø, som blant annet 
Samarbeidsforum for miljø.  
 
Maren Anne Røed orienterte om Kompetansesenter miljø og helse 
og Portal for miljø og helse i Grenland. Den 22. august ble 
Kompetansesenter miljø og helse AS stiftet. Kompetansesenteret har 
fått politisk oppmerksomhet sentralt, noe som blant annet kommer til 
uttrykk i Folkehelsemeldingen 2019. Portalen vil kunne bidra til å 
presentere statistikk om klima og miljø for Grenlandskommunene.  
 
Ulike muligheter for fremtidig finansiering av både 
kompetansesenteret og portalen ble trukket frem.  
 

12/19 Orientering om utviklingen til Gromstul 
 
Daglig leder ved Site Telemark, Erik Olsson, orienterte om status og 
fremdrift knyttet til Gromstul. Olsson understreket viktigheten av at 
alle kommunene i Grenland heier på prosjektet. En ev. etablering på 
Gromstul vil kunne medføre positive konsekvenser for alle 
Grenlandskommunene, blant annet med tanke på nyetableringer.  
 
Kommunene i Grenland bør forberede seg på at effektene av en ev. 
etablering. En mulighet i den sammenheng, er å etablere kontakt 
med Luleå eller tilgrensende kommuner, for å høste erfaringer fra 
disse kommunene. Dette gjelder særlig med tanke på nyetableringer.  
 
Det ble understreket fra flere hold at regionen heier på dette 
prosjektet.  
 

13/19 
 

Orientering fra universitetet.  
 
Petter Aasen orienterte om status og utvikling ved universitetet. 
Aasen trakk frem at man ikke hadde planer om endringer i campus-
struktur, men at det kunne forekomme endringer i tilbudet ved de 
ulike campusene. Det ble understreket at det tar tid å finne formen på 
det nye universitetet, og at man ber om tålmodighet i den 
sammenheng.  
 
Universitetet ønsker å finne samarbeidsarenaer og koblingsbokser, 
mellom kommunene og universitetet, slik at man kan utforme 
produktive måter å samarbeide på også i fremtiden. Universitetet er 
åpne for forslag til gode arenaer og inviterer til samarbeid. Aasen 
understreket viktigheten av samarbeid med både private- og 
offentlige aktører. 
 



 

14/19 Eventuelt 
 
Tore Nygaard takket på vegne av de tillitsvalgte for et godt 
samarbeid. Nygaard understreket betydningen av deltakelse for de 
tillitsvalgte, og håpet på et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover.  
 

 
 
 
 


