
 
 

Protokoll Grenlandsrådet 

- 26.11.2021 - 

 

Protokoll 

Tid/sted:  
09:00 – 13:00 / Høyers Hotel i Skien 
 
Politikere:  
Hallgeir Kjeldal, Karsten Tønnevold Fiane, Hans Per Heistad 
Stina Sætre, Jan Terje Dahle, Magnus Straume  
Grunde Knudsen, Jan Petter Abrahamsen,  
Robin Kåss, Anne Kristine Grøtting, Anne Karin A. Hansen  
Kjell Abraham Sølverød, Dag Jøran Myrvang  
Hedda Foss Five, Trond Ballestad, Helene Røsholt 
  
Kommunedirektørkollegiet:  
Rose-Marie Christiansen, Dag W. Eriksen, Karin Finnerud, Birgit Sannes og Hans Bakke 
  
Tillitsvalgte/Hovedverneombud:  
Elisabeth Timland, Trond Hamsdokka og Arvid Svendsen 
 
Andre: 
Gry Backe og Arve Høiberg, Anette Gerner, Hanne Gro Haugland og Terje Riis Johansen.  
 
Forfall:  
Charlotte T. Sætersdal, Bent Gurholt, Tore Nygaard og Jan Sæthre 
 

 

Saksnr. Grenlandsrådet 
 

14/21 
 

Representantskap Vekst i Grenland 
 
Se egen utsendelse fra ViG. 
 

15/21 Protokoll fra Grenlandsrådet 28.05.21  
 
Protokollen ble ekspedert den 04.06.21.  
 
Vedtak: Protokollen ble godkjent uten merknader.  
 

16/21 Status for avviklings- og videreføringsarbeidet for ViG 
 
Saken ble behandlet i Ordførerkollegiet den (sak 27/21). 



 
 

 
Vedtak: Grenlandsrådet tok saken til orientering.  
 

17/21 
 

Skiensmodellen 
 
Daglig leder ved GKI, Anette W. Gerner, orienterte om arbeidet som gjøres i forbindelse 
med revideringen av Skiensmodellen. 
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  
 
Høringsfristen anbefales utsatt til ut februar 2022, slik at kommunene har tilstrekkelig 
med tid til politisk behandling. Skiensmodellen legges til neste Grenlandsråd for videre 
behandling.  
 

18/21 Kostnadsnøkler for interkommunale samarbeid 
 
Kommunedirektørkollegiet har diskutert endring og standardisering av 
kostnadsnøkkelen, knyttet til vertskommunesamarbeid og kommunale 
oppgavefellesskap (sak 80/21 den 05.11.). Ordførerne diskuterte saken den 16.11.21 
(sak 29/21). 
 
Saken ble lagt frem uten innstilling.  
 
Vedtak: Saken utsettes til neste Grenlandsråd.  
 

19/21 Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet 
 
Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet ble vedtatt av Kommunedirektørkollegiet 
den 05.11.21 (sak 85/21) og Ordførerkollegiet den 16.11.21 (sak 31/21).  
Omstillingsrutinen er også godkjent av HR-sjefsnettverket, tillitsvalgte og 
hovedverneombud. 
 
Vedtak:  

1. Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet godkjennes 
2. Rutinen sendes til kommunene for videre behandling 
3. Myndighet til fremtidige revideringer gis til Kommunedirektørkollegiet. 

 

20/21 Møtepunkter for Grenlandsrådet 2022 
 
Følgende datoer ble lagt frem for Grenlandsrådet 2022: 

 Fredag 11.03.22. Drangedal 

 Fredag 10.06.22. Bamble 

 Fredag 09.09.22. Porsgrunn 

 Fredag 25.11.22. Siljan 
 
Vedtak:  
Møtepunktene i juni, september og november godkjennes. Administrasjonen finner 
nytt tidspunkt for møtet i mars.  



 
 

21/21 
12:00-
12:30 

Green Industry Cluster  
 
Daglig leder ved industrinettverket Green Industry Cluster (GIC), Bård Stranheim, 
orienterte.  
 
Vedtak: Rådet tok saken til orientering. 
 

22/21 
12:30-
13:00 

Regionreformen 
 
Fylkesordfører orienterte om sak angående folkeavstemming i fylkeskommunen.  
 
Presentasjonen ligger ved protokollen.  
 
Uttalelse fra Grenlandsrådet: 
Grenlandsrådet vil understreke at VTFK er svært viktig for Grenland. Det pågår i dag 
mange store prosesser som blant annet byvekstavtale, videregående skoler, utvikling av 
grønn næringsutvikling. Grenlandsrådet er urolig for hvordan en oppsplitting kan hindre 
videre arbeid og fremdrift. Rådet vil også peke på at regionhovedstadsfunksjonen gir 
arbeidsplasser til vårt område som skulle kompensere for statlige arbeidsplasser som nå 
er flyttet ut.  
 
Uttalelsen ble støttet mot en stemme. 
 
Protokolltilførsel: Magnus Straume støttet ikke uttalelsen med bakgrunn i at saken i 
utgangspunktet var en orienteringssak. 
 

22/21 Eventuelt 
 
Kystsoneplanen for Vestfold og Telemark: 
 
Grenlandsrådet kom med følgende uttalelse: 
 
Kystområdene er en sentral del av livsgrunnlaget for Grenlandskommunene. Områdene 
er viktige for bosetting, industri, næring, turisme, transport, fritidsboliger og rekreasjon. 
Kystsonen i nedre Telemark er svært ulik Oslofjorden og den forvaltes av kommunene og 
statsforvalteren i tråd med kommunale planer og rikspolitiske retningslinjer. 
Grenlandsrådet mener at kommunene, innenfor rammene fra staten, er de som fortsatt 
bør har ansvaret for arealpolitikken i kystsonen. Grenlandsrådet mener at 
fylkeskommunale arealinteresser ivaretas av ATP Grenland og at det i utgangspunktet 
ikke er behov for fylkeskommunale arealføringer utover dette hos oss. Hvis det skal 
lages en regional plan for arealpolitikken for kystområdene i Grenland, så bør den lages 
av kommunene gjennom et interkommunalt plansamarbeid, og Grenlandssamarbeidet 
kan gjerne fasilitere en slik prosess. 
 

 

  


