
 
 

Protokoll fra Grenlandsrådet  

- 10.06.2022 – 
 

Kraftkonferanse 
 

Tid/sted:  
09:00 – 14:15 / Skjærgården hotell, Bamble 
 
Politikere:  
Hallgeir Kjeldal, Torstein Dahl, Lars Inge Rønholt  
Tor Peder Lohne, Tor Olav Holte for Stina Sætre, Magnus Straume for Trond-Jarle Roalstad 
(permisjon fra kl. 11:15)  
Jan Petter Abrahamsen  
Robin Kåss, Anne Karin A. Hansen (permisjon fra kl. 12:30) 
Kjell Abraham Sølverød, Bent Gurholt, Dag Jøran Myrvang  
Hedda Foss Five (permisjon fra kl. 11:30), Emilie Clarice Schäffer 
 
Kommunedirektørkollegiet:  
Rose-Marie Christiansen, Jan Sæthre, Karin Finnerud, Geir H. Bjelkemyr-Østvang, Hans Bakke 
 
Tillitsvalgte/Hovedverneombud:  
Trond Hamsdokka, Arvid Wright 
 
Forfall: 
Stina Sætre, Trond-Jarle Roalstad, Grunde Knudsen, Charlotte T. Sætersdal, Anne Kristine Grøtting, 
Trond Ballestad, Dag W. Eriksen, Elisabeth Timland og Tore Nygaard. 
 

 

Saksnr. Grenlandsrådet 
 

07/22 
 
 

Godkjenning av protokoll 
 
Konklusjon: Protokollen ble godkjent uten merknader. 
 

08/22 
 

Orientering fra Herøya industripark 
 
Sverre Gotaas orienterte om den generelle kraftsituasjonen og kraftbehovet for 
næringslivet og Herøya. 
 
 
 
 



 

09/22 
 

Orientering fra Frier Vest 
 
Geir Vala og Petter Ellefsen fra Frier Vest orienterte om situasjonen for Frier Vest og 
hvordan kraftsituasjonen påvirker nærings- og etableringsarbeidet.  
 

10/22  
 

Orientering fra Lede 
 
Leder for Utvikling og Plan hos Lede, Ellen Strøm Juliussen, orienterte. 
Orienteringen omhandlet blant annet nåsituasjonen, framtidsutsiktene, praktisering av 
nye regler for tilknytning på vilkår fra NVE, samt Ledes nye kø-ordning basert på 
kundeprosjektenes modenhet 
 

11/22 
 

Orientering fra Fred Olsen Renewables  
 
Gaute Tjensvoll orienterte om potensialet for fornybar energi i Grenland. 
 

12/22 
 

Orientering fra Ådne Naper 
 
Ådne orienterte om kraftsituasjonen fra fylkeskommunens perspektiv.  
 

13/22 
 

Rådet diskuterer innleggene og situasjonen 
 
Hedda Foss Five fremmet følgende forslag til regional satsing på kraft: 
 
Grenlandsrådet ønsker å etablere et målrettet og strukturert samarbeid i 
Vestfold/Telemark for å sikre bedre infrastruktur, kabler og krafttilgang til industriell 
utvikling og framtidige næringsetableringer i vår region. 
Spesielt er det viktig at kraftledninger planlegges og legges slik at det kommer vår region 
til gode. 
Det haster å få sikret krafttilgangen i regionen, særlig fordi det grønne skiftet forsinkes 
kraftig med dagens situasjon. 
Grenlandsrådet vil ta initiativ overfor fylkeskommunen og de andre regionsamarbeidene 
for å komme i gang med dette arbeidet raskt. 
 
Stemmegivning: Forslaget fremmet av Hedda Foss Five enstemmig vedtatt, med 
følgende tekstlige endringer; «produksjon» tas inn i første setning. 
 
Konklusjon: Grenlandsrådet ønsker å etablere et målrettet og strukturert samarbeid i 
Vestfold/Telemark for å sikre bedre infrastruktur, kabler, produksjon og krafttilgang til 
industriell utvikling og framtidige næringsetableringer i vår region. 
Spesielt er det viktig at kraftledninger planlegges og legges slik at det kommer vår region 
til gode. 
Det haster å få sikret krafttilgangen i regionen, særlig fordi det grønne skiftet forsinkes 
kraftig med dagens situasjon. 
Grenlandsrådet vil ta initiativ overfor fylkeskommunen og de andre regionsamarbeidene 
for å komme i gang med dette arbeidet raskt. 
 
 
 



 

14/22 
 
 

Orientering om Handlingsprogrammet for fylkesveinettet 2023-2032 
 
Arve Høiberg orienterte rådet om handlingsprogrammet. 
 
Konklusjon: Enstemmig vedtatt å ta saken til orientering. 
 

15/22 
 

Representantskapsmøte Vekst i Grenland 
 
Se egen utsendelse fra ViG. 

 
16/22 Lederskap Grenlandsrådet 

 
Leder, Hallgeir Kjeldal, og nestleder, Grunde Knudsen, har hatt sine verv i to år. 
Lederskapet skal løftes opp hvert andre år. 
 
Forslag til konklusjon: Ordførerkollegiet innstiller Hedda Foss Five som leder og Kjell 
Abraham Sølverød som nestleder for neste periode.  
 
Torstein Dahl fremmet følgende endringsforslag til konklusjon: 
 
Det står under §2 ORGANISERING. 2) Grenlandsrådet 
Regionrådet velger rådsordfører og vararådsordfører. Disse skal velges blant ordførerne, 
for 2 år av gangen. Grenlandsrådet konstituerer seg selv ved starten av hver by-
/kommunestyreperiode. 
 
Da det er 1,5 år igjen av denne valgperioden, og valgene i Grenlandsrådet er i utakt med 
kommunevalget, foreslåes det at dagens lederskap videreføres ut denne valgperioden. 
 
Med denne løsningen vil Grenlandsrådet sine valgperioder, på 2 år ad gangen bli i takt 
med kommune valgperiodene. 

 
Hallgeir Kjeldal, Bamble 

- fortsetter som leder til første møte etter kommunevalget 2023 
 

Grunde Knutsen, Kragerø   
- fortsetter som nestleder til første møte etter kommunevalget 2023 

 
Torstein Dahl fremmet følgende alternative endringsforslag: 
 
Grunde Knutsen, Kragerø – innstilles som leder for neste periode. 
Hedda Foss Five, Skien – innstilles som nestleder for neste periode. 
 
Stemmegiving: Ordførerkollegiets vedtaksforslag settes opp mot forslagene fremmet av 
Torstein Dahl. Ordførerkollegiets forslag vedtas mot tre stemmer. 
 
Konklusjon: Ordførerkollegiet innstiller Hedda Foss Five som leder og Kjell Abraham 
Sølverød som nestleder for neste periode.  
 
 



 

17/22 Årsmelding og Handlingsplan Grenlandssamarbeidet 
 
Konklusjon: Årsmelding og Handlingsplanen godkjennes uten merknader. 
 
 

18/22 Eventuelt 
 

 Torstein Dahl hadde følgende spørsmål til eventuelt. 
 
Grenlandsrådet består av seks kommuner. Ordførerkollegiet har vurdert et tettere 
samarbeid mellom henholdsvis Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. Det bes om en 
orientering på hva årsaken til denne vurderingen bunner i. 
 
Spørsmålet ble svart opp i møtet og organisering og styrking av Grenlandssamarbeidet 
blir tema i påfølgende møter. 
 

 Hallgeir Kjeldal meldte om eventueltsak vedrørende fastlegeordningen. 
 
I ordførerkollegiet er det, fra Bamble kommune, tatt initiativ til et opprop som ønskes 
oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Det bes om at Grenlandsamarbeidet 
støtter oppropet.  
 
Grenlandssamarbeidet stiller seg enstemmig bak å sende et opprop til departementet. 
 

 
 


