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Innkalling
Møte i Grenlandsrådet 07.september 201 8

Til: Politikere:
Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo
Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume
Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Henriette Fluer Vikre
Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen
Kjell Abraham Sølverød, Kim Vegard Rekvik, Dag Jøran Myrvang
Hedda Foss Five, Erik Næs, Jan Terje Olsen

Rådmannskollegiet:
Tore Marthinsen, Per Wold, Inger Lysa, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn
C. S. Knudsen

Sted: Grorud Jakthus, Grorudveien 1159 , Siljan

NB. ca 17 km inn fra fylkesvei 32

Tid: Kl. 09.00 – 15.00 (Lunsj kl. 12 – 13)

Tid Saksnr Sak
09.00 Treschow Fritzøe og Fritzøe skoger presentere sin virksomhet

09.30 Åpning av Grenlandsrådet

07 /18 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 13.04.2018
Vedlegg

09.45

0 8/1 8 Aktuelle regionale saker/orienteringer
a) Status saker fra Grenlandsrådet
b) Referat fra møte i ordførerkollegiet

c) Vekst i Grenland
- status ved styreleder Terje Riis Johansen

10.45 Pause

11.00 d) Sykehuset Telemark – status omstilling og videre planer v/ styreleder
Per Anders Oksum og a dm.dir Tom Helge Rønning

12.00
Lunsj

13.15 ? e) NAV Vestfold Telemark - hva skjer og hvilke konsekvenser får
endringene for kommunene? v/regiondirektør Terje Tønnesen

0 9 /18 Ansettelse av ny regionrådssekretær
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Tid Saksnr Sak 
 10/18 Eventuelt 
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Til sakslista: 
07/18 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 13.04.2018 
Protokollen følger vedlagt 
  
 
08/18 Aktuelle regionale saker/orienteringer 
 

a) Status saker fra Grenlandrådet 
- Årsmelding for 2017 er behandlet og tatt til orientering i alle by- og kommunestyrer. Kragerø har 

fattet følgende  tillegg:  
2.Kragerø kommune vil påpeke at Grenlandsregionen idag ikke fungerer som et felles 
byområde. 
For å bli "koblet på" bysenteret Skien/Porsgrunn vil Kragerø bl.a. trenge et 
kollektivtilbud med betydelige forbedringer. 
3. Kragerø kommune oppfordrer Styret for Grenlandssamarbeidet å foreta en 
redaksjonell endring av navnet til sitt prosjekt fra Likemannsprosjektet til 
Likepersonsprosjektet som et ledd ibestrebelsene med å få til kjønnsnøytral 
stillingsbetegnelser. 

b) Referat fra møter i Ordførerkollegiet 22.05 vedlegges 
 
09/18 Ansettelse av ny regionrådssekretær 
 
Stillingen som regionrådssekretær for Grenlandssamarbeidet er utlyst med søknadsfrist 26. august 
2018. I skrivende stund er det mottatt 16 søknader.  Det er også avtalt tider for å gjennomføre 
intervjuer. Intervjupanelet ledes av Grenlandsrådets leder. HR-avdelingen i Skien kommune er 
tilrettelegger og yter faglig bistand i prosessen. Skien kommune er vertskommune for 
Grenlandssamarbeidets sekretariat. 
 
Utfyllende informasjon om prosessen vil bli gitt på Grenlandsrådets møte. 
 
I vedtektene for Grenlandssamarbeidet, § 2-4, heter det: «…….Grenlandsrådet ansetter daglig leder, 
etter innstilling fra rådmennene……». Av praktiske grunner mener ordførerkollegiet at fullmakt til å 
foreta ansettelsen bør gis til Grenlandsrådets leder og nestleder. 
 
Ordførerkollegiets forslag til vedtak: 
 
Grenlandsrådets leder og nestleder gis fullmakt til å foreta ansettelse av regionrådssekretær. 
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Møte protokoll - Grenlandsrådet 1 3.april 201 8

Møtested: Ælvespeilet, Porsgrunn
Møtedato: Fredag 13.april 2018

År 2018 , den 13.april , holdt Grenlandsrådet møte i Ælvespeilet, Porsgrunn , under ledelse av leder
Robin Kåss.

Følgende medlemmer var til stede:
Bamble Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Vibeke - Emilie Abrahamsen for Jon Pieter Flølo

Drangedal Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume

Kragerø Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Henriette Fluer Vikre

Porsgrunn Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen

Siljan Kjell Abraham Sølverød, Kim Vegard Rekvik, Dag Jøran Myrvang

Skien Hedda Foss Five, Jan Terje Olsen

Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo
Drangedal:
Kragerø:
Porsgrunn:
Siljan:
Skien: Erik Næs

Fra rådmennene deltok:
Bamble: Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn Knudsen
Porsgrunn: Per Wold
Siljan: Jan Sæthre
Skien: Jan Petter Johansen for Ole Magnus Stensrud
Kragerø: Inger Lysa

Protokollfører: Marit Semb, Bystyresekretariatet Skien kommune
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Saksnr Sak 
01/18 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 24.11.2017 

 
Vedtak: Protokollen godkjent 
 

02/18 Aktuelle regionale saker/orienteringer 
a) Status saker fra Grenlandsrådet 
Følgende saker er ferdigbehandlet i by- og kommunestyrene siden sist: 
o Arbeidsgiverkontrollen i Grenland. Forslaget til vedtak om samlokalisering av 

Arbeidsgiverkontrollen til Skien ble nedstemt av Bamble og Porsgrunn kommune. 
o Felles retningslinjer mot sosial dumping – «Skiensmodellen» Alle kommunene har 

fattet vedtatt de reviderte retningslinjene 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
b) Regionreformen v/fylkesmann i Vestfold Per Arne Olsen 

Orienteringen ble utsatt til et senere Grenlandsråd.  
 

03/18 Årsmelding med regnskap 2017 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet for 2017 vedtas endelig slik den er forelagt under 
forutsetning av at årsmeldingen vedtas positivt i alle samarbeidskommunene. 
Årsmeldingen oversendes alle de seks samarbeidende kommunene for politisk 
behandling. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

04/18 Handlingsplan 2018  
Handlingsplan med vedlegg forelegges Grenlandssamarbeidet med følgende forslag 
til vedtak:  
Framlagte forslag til innhold i handlingsplan som viser oversikt over aktuelle saker 
som skal følges opp i 2018 vedtas.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

05/18 Valg av leder/nestleder for perioden 2018-2019 
Forslag til vedtak: 

Følgende velges som leder og nestleder for Grenlandssamarbeidet for 
perioden 2018-2019: 
Leder: ordfører i Drangedal kommune: Tor Peder Lohne 
Nestleder: ordfører i Skien kommune: Hedda Foss Five 
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

  



Saks-/løpenr.: 
18/04556-4 

Dato: 03.04.2018 Side 3 av 3  

 

06/18 Eventuelt 
 
Nyvalgt leder Tor Peder Lohne overrakte blomster og takket for innsatsen til  
avtroppende leder Robin Kåss. 
 
Rådmannen i Porsgrunn Per Wold ble overrakt blomster for jobben som leder av 
valgkomiteen og forslag på nytt styre til Vekst i Grenland. 
 
Bystrategiarbeidet i Grenland: 
Vibeke-Emilie Abrahamsen orienterte om en uheldig uttalelse fra Statens Vegvesen 
under orientering i Kommunestyret i Bamble. 
 
Konklusjon: Bamble må gi tilbakemelding til styringsgruppa og til Statens Vegvesen. 
 
Forespørsel fra høgskolen: 
Vibeke-Emilie Abrahamsen orienterte om at høgskolen har kommet med innspill om 
Grenlandsrådet kan peke ut en person som kan være kontaktperson for studentene. 
 
Konklusjon: Anmodningen vil bli vurdert og satt opp på dagsorden. 
 
Herøya industripark og katapultsenter: 
Heidi Herum redegjorde for katapultsenter hvor vi ikke nådde opp men det jobbes nå 
med arenaklynge. Ønsker å invitere Irene Siljan Westby til Grenlandsrådet for å høre  
mer om hva de arbeider med. 
 
Konklusjon: Tas opp i ordførerkollegiet til vurdering. 
 
Regionmøter: 
Jone Blikra kom med anmodning om regionsamarbeid på kommunenivå og at alle 
kommunene i Grenland møter som en region ved møter sammen med andre regioner. 
 
Organisering av sekretærfunksjonen i Grenlandssamarbeidet: 
Hedda Foss Five orienterte om organisering av det administrative arbeidet og Skien er 
vertskommune. Ba om at rådmennene følger opp organiseringen av sekretær- og 
administrativt arbeid jfr. vedtektene.  
 
Robin Kåss: Ønsker å drøfte dette på neste møte i ordførerkollegiet. 
 
Jan Petter Johansen orienterte om at inntil annet er bestemt gjelder vedtektene med 
sekretærfunksjonen. Det er et ønske om å ansette en ny person som sekretær og som 
eventuelt kan overføres til ViG. 
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Behandlede saker:

Saksnr Tema

15/18 Referat fra møte 23.03.2018

Referatet godkjent uten merknader.

Referat fra møtene vil heretter bli sendt ut rett etter møtet med kort frist for
tilbakemelding/godkjenning slik at det raskt kan ekspederes ut.

16/18 Orienteringssaker/aktuelle regionale saker
Oppfølging ViG. Det skal avholdes møte med det nye styret i ViG i juni.
Ordførerkollegiet ønsker å møte den nye styrelederen før eiermøte, og han inviteres
til neste møte i ordførerkollegiet

17/18 Dagsorden – Grenlandrådets møte 08.juni
Rå dmannskollegiet hadde oversendt forslag til innhold på dette møtet – og endring av
tid/sted knyttet til åpning av universitetet i Sørøst - Norge.

Hovedtemaet var foreslått å være innledning om regionreformen. Dette var ikke mulig
å få til med den aktuelle foredragsholderen.

Kollegiet diskuterte saken og kom fram til at det var lite hensiktsmessig å avholde
møte med så få saker, og så kort tid for å få forberedt annet. Konklusjonen ble derfor
å avlyse dette møtet, og jobbe mere med å forberede innhold til de neste møtene.

Grenlandssamarbeidets politiske arbeid videre:

Det er ønskelig å følge opp Telemarksbenken på Stortinget bedre, for eksempel ved
forhåndsgitte tema. Stortingsbenken bør også inviteres til møtene i Grenlandsrådet

Aktuelle saker til møtet 7.september i Siljan

- Hva skjer i de fylkeskommunale forhandlingene? Hva forhandles det om, og
hva er tidsperspektiv for ulike beslutninger. Få statu s fra Fylkesordførerne

- orientering om sykehusets planer

Referat – ordførerkollegiet 22.05 . 2018

Sted/tid: Formannskapssalen , Bamble rådhus 10.00 – 13.00

Møteleder: Tor Peder Lohne, Drangedal

Referent Turid Nøstdal, Grenlandssamarbeidet

Til stede : Bamble: Ha l lgeir Kjeldal
Kragerø: Jone Blikra
Porsgrunn: Robin Kåss,
Siljan: Kjell A. Sølverød
Skien: Hedda Foss Five
Drangedal: Tor Peder Lohne

Fra rådmannskollegiet Per Wold , Porsgrunn

Kopi Rådmannskollegiet
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- Intercity 

Møte 23.november i Bamble 
- eiermøte  ViG 

 
2-dagers samling i januar 2019 (10.-11.januar) 

- hvordan revitalisere samarbeidet i Grenland 
18/18 Sekretariatsfunksjonen for Grenlandssamarbeidet 

Skisse til utlysningstekst som tok utgangspunkt i forrige utlysning var sendt ut 
på forhånd. 
Utlysning av stillingen ble diskutert i lys av tidligere diskusjoner om å overføre 
sekretariatsfunksjonen til ViG. Følgende innspill kom: 

- presentasjonen av Grenland og Grenlandssamarbeidet må spisses 
mer. Området er ikke et by-område, men bo- og 
arbeidsmarkedsområde 

- stillingen lyses ut som regionrådssekretær, ikke daglig leder 
- det bør ikke stilles absolutte krav til utdanning 
- arbeidssted kan endres, jfr eventuell overføring til ViG 
- det er viktig å få på plass en person som kan være pådriver i det videre 

arbeidet 
- det er viktig at leder av Grenlandsrådet er med i rekrutteringsprosessen  

19/18 Møteplan 2018 - ordførerkollegiet 
23. august 10.00- 15.00 Skien  
Onsdag 31.oktober Drangedal 10-13 
Torsdag 20.desember Kragerø 10-13 
 

20/18 Eventuelt 
Robin: 

- Minneseremoni 22.juli 14-15 Rådhustrappa i Porsgrunn. Oppfordrer til 
deltakelse 

- 24.mai – Formannskapene i Bamble, Porsgrunn og Skien har fellesmøte 8-12. 
Invitasjon til deltakelse fra de øvrige hvis det passer. 

- Barnehagenorm er vedtatt uten finansiering. Robin lager forslag til felles 
uttalelse fra Grenlandsordførerne-. Turid sender ut pressemelding til avisene, 
NRK og til stortingsbenken 

Hallgeir 

Øyhopping –Bamble vil gå inn med penger. VisitTelemark følger opp. Ønske om å få 
bedre samarbeid mot Kragerø i forhold til sammenhengende øyhopping. Ikke rom for 
ekstra midler til dette i Kragerø på det nåværende tidspunktet. 

 Evaluering av møtet – runde rundt bordet 

Ikke gjennomført 

 

Følgende uttalelse ble sendt ut 23.05: 

Til Telemarksbenken, Stortinget, Lokalavisene, NRK Telemark 

Uttalelse fra ordførerne i Grenland- den nye barnehagenormen 

Ordførerne i Grenland reagerer på at den nye barnehagenormen blir innført uten pengene som 
trengs. Dette vil ramme tjenestetilbudene i kommunene våre f.eks. skole og sykehjem og/eller påføre 
innbyggerne økte kostnader. Det kan også undergrave økonomien til små privatdrevne barnehager. 
Vi krever at Stortinget rydder opp og legger inn tilstrekkelig finansiering i revidert nasjonalbudsjett. 



Grenlandssamarbeidet Saks-/løpenr.: 18/04556-7 Dato: 22.05.2018 Side 3 av 3 

 

Langesund, 22.mai 2018 

Robin Kåss Porsgrunn, Hallgeir Kjeldal  Bamble, Hedda Foss Five  Skien, Jone Blikra Kragerø, Tor 
Peder Lohne  Drangedal, Kjell A. Sølverød Siljan 

 

  

  


