MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Quality Resort Skjærgården, Langesund
Møtedato: 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:
Protokollen godkjent.
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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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