MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Skjærgården Hotell og Badepark i Langesund
Møtedato: 11/9-06, kl. 1000 – 1230
År 2006, den 9. september, holdt Grenlandsrådet sitt første møte i på Skjærgården Hotell og
Badepark i Langesund, under ledelse av ordfører Øystein Beyer (første del) og Rolf Erling
Andersen (andre del).
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Anne Blaker (AP), Andreas Kjær (SP), Erling Dahl (FRP)
Drangedal Nils Tore Føreland (AP), Tore Halvorsen (SV), Arne Ettestad (SP)
Kragerø
Erling Laland (AP), Arnfinn Jensen (SV), Ellef Ellegård, (FRP)
Porsgrunn Øystein Beyer (AP), Thorleif Vikre (FRP).
Siljan
Marit Mjøen (AP) og Tonje Løwer Gurholt (V)
Skien
Rolf Erling Andersen (AP), Heidi Hamadi (SV), Nils Olav Skilbred (FRP)
Forfall::
Kari Fosso (H) og Helge Mæland (SV) Finn Tallakstad (Ap)
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jostein Harm
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Porsgrunn:
Roy Marthinsen for Egil Johanesen
Skien:
Knut Wille
Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i henhold til vedtektene:
Marianne Nilsen (leder) og Jan Moen (nestleder) fra Fagforbundet i Skien
Protokollfører:
Hildegunn Sørbø, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
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Følgende ble behandlet:
SAK 1/06 GJENNOMGANG AV VEDTAKENE OM NY ORGANISERING AV
GRENLANDSSAMARBEIDET I BY- OG KOMMUNESTYRENE
Innstilling:
 Grenlandssamarbeidet må ha felles vedtekter og avtale for sitt arbeid. Grenlandsrådet
mener derfor at de endringene som er vedtatt ikke er av en slik karakter at de må tas opp
igjen i by- og kommunestyrene og foreslår at opprinnelig forslag til innstilling gjøres
gjeldende. Det må være representanter for de enkelte kommuner som vurderer om
hvorvidt kommunestyret skal behandle saken på nytt.
 Ordningen evalueres etter 2 år.
Grenlandsrådets behandling:
Fra samtlige kommunerepresentanter ble det gitt utrykk for at en sluttet seg til innstillingen..
Grenlandsrådet anser med dette at Grenlandsrådet og Regiontinget er formelt opprettet.
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SAK 02/06 VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR GRENLANDSRÅDET OG
REGIONTINGET I GRENLAND
Innstilling:
Vedtektene regulerer organisering og sammensetting av Grenlandsrådet og Regiontinget i
Grenland. Leder/nestleder for Regionrådet skal også være leder/nestleder for Regiontinget i
Grenland. Leder og nestleder velges blant ordførerne, for 2 år av gangen.
Øystein Beyer fremmet forslag om Rolf Erling Andersen som leder og Anne Blaker som
nestleder.
Vedtak:
Rolf Erling Andersen ble valgt som leder av Grenlandsrådet og Regiontinget i Grenland. Anne
Blaker ble valgt som nestleder.
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SAK 03/06 GJENNOMGANG AV VEDTATT HANDLINGSPLAN FOR
GRENLANDSSAMARBEIDET 2006
Administrasjonen ga Grenlandsrådet en orientering av status for de interkommunale
prosjektene som pågår.
Innstilling:
Grenlandsrådet tar vedtatte planer til orientering og anser at det arbeides etter disse fram til
Regiontinget i Grenland anbefaler en ny strategisk plan og handlingsplan.
Grenlandsrådets behandling:
Som innstillingen.
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SAK 04/06 PROSESS FOR ARBEIDET MED STRATEGISK PLAN FOR
GRENLANDSSAMARBEIDET 2007 – 2010 OG HANDLINGSPLAN FOR
GRENLANDSSAMARBEIDET 2007
Innstilling:
I henhold til ny organisering av Grenlandssamarbeidet må det settes i gang arbeid med en
fireårig strategisk plan og en handlingsplan for kommende år. Det nedsettes derfor et utvalg
som består av leder, nestleder og en representant for det politiske mindretall, som får i
oppgave sammen med administrasjon for Grenlandssamarbeidet og administrasjon i
kommunene å utarbeide et første utkast, både til strategisk plan og handlingsplan for
Grenlandssamarbeidet.
Grenlandsrådets behandling:
Nils Olav Skildbred fremmt forslag på Torleif Vikre Frp, Porsgrunn som representant i
utvalget fra det politiske mindretall. Ingen andre forslag fremkom.
Rolf Erling Andersen, Anne Blaker og Torleif Vikre utgjør dermed utvalget som skal
utarbeide forslag til strategisk plan og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet.
Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med administrasjon for Grenlandssamarbeidet og
administrasjon i kommunene.
Første utkast skal gjennomgås av Grenlandsrådet (27/11-06) før kommunestyrene får utkastet
til gjennomgang og behandling. Deretter bearbeides utkastet av utvalget før endelig
behandling i Grenlandsrådet (15/1-07), Regiontinget (15/2-07) og kommunestyrene i
februar/mars 2007.
Under denne saken fremkom flere synspunkter på hva som bør være hovedinnholdet i
strategisk plan og som utvalget bør arbeide videre med blant annet :






Overordnede strategiske grep for å få til ny vekst i regionen,
Regionens betydning for utviklingen i Fylket og vice versa.
Infrastruktur innenfor transport og kommunikasjon i et regionalt perspektiv.
Luftkvalitet og miljøaspekter.
Statlige administrative og utøvende funksjoner legges til regionen.

Medlemmene i Grenlandsrådet oppfordres til flere konkrete innspill til arbeidet med planene.
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SAK 05/06 OPPRETTELSE AV GRENLANDSKOMMUNENES
INNKJØPSFELLESSKAP IKS
Innstilling:
Forslaget til selskapsavtale for Grenlandskommunenes innkjøpsselskap IKS er vedtatt av
Porsgrunn, Drangedal og Siljan kommuner. Bamble, Kragerø og Skien har utsatt saken for å
drøfte saken i Grenlandsrådet 11/9-06.
Grenlandsrådet bes komme med en anbefaling av videre framdrift for prosjektet.
Grenlandsrådets behandling:
Grenlandsrådet anbefaler, vedrørende forslaget til selskapsavtale for Grenlandskommunenes
innkjøpsselskap IKS, å følge opp de føringer som er vedtatt i de fleste kommunene.
Grenlandsrådet anbefaler at man i framtiden bør utrede vertskommunemodellen som den mest
ønskelige modellen.
Samtidig ble det vist til at i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å vurdere andre
organisasjonsformer.
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SAK 06/06 MØTEPLAN FOR HØSTEN 2006/ 2007 FOR GRENLANDSRÅDET OG
REGIONTINGET I GRENLAND
I vedtektene i Grenlandssamarbeidet står det at det minst skal gjennomføres ett møte årlig i
Regiontinget i Grenland og minst fire møter i Grenlandsrådet.
Møteplan for Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet fram til 31/12-07
Regiontinget i Grenland (minst ett møte årlig)
Dato
1.-2./11 -06 (
15/2-07
15.-16/10- 07

Sted
Skjærgården, Langesund
Porsgrunn
Kragerø

Grenlandsrådet (minst fire møter årlig)
Dato
Sted
27/11-06
Skien, bystyresalen
15/1-07
Siljan
16/4-07
Drangedal
17/9-07
Bamble
19/11-07
Porsgrunn
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Sak 07/06 EVENTUELT
1. Organisering av forum for bioenergi i Telemark – invitasjon til deltakelse fra
kommuneregionene. Grenland bes velge to politiske representanter.
Grenlandsrådets anbefaling:
 Joakim Engan fra Bamble kommune
 Arne Ettestad fra Drangedal kommune
Representantene bes rapportere til Grenlandsrådet
2. Oslofjordens Friluftsråd – invitasjon til medlemskap v/ Anne Blaker
Anbefaling fra Grenlandsrådet:
Kragerø kommune tar ansvar for å følge opp saken
3. Status for gassrør i Grenland v/ Anne Blaker
Blaker orienterte om status for arbeidet med å få etablert gassrør til Grenland. Blaker
kommer tilbake med forespørsel om tilskudd fra kommunene i forbindelse med deltakelse
i fase 3 av utredningen.
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