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MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien   

Møtedato: 18. november 2011  

 

År 2011, den 18. november, holdt Grenlandsrådet møte på Clarion Collection Hotel 

Bryggeparken i Skien under ledelse av leder Kåre Preben Hegland.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Tor Tollefsen, Linda Holien 

Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Oddvar Haugland, Arnt Olav Brødsjø 

Kragerø Kåre Preben Hegland  

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, 

 

Forfall: 

Bamble: Jon Pieter Flølo 

Kragerø: Henriette Fluer, Jone Blikra 

Porsgrunn:  

Siljan: Jan Olav Hagen 

Skien: Jan Terje Olsen 

Drangedal: Jostein Harm  

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn Christian Schøth Knudsen 

Porsgrunn: Per Wold 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Knut Wille 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud  

 

Andre 

Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

Følgende ble behandlet: 

 

Sak 17/11 Konstituering av Grenlandsrådet for perioden 2011-2015 

Grenlandsrådet er styret i Grenlandssamarbeidet og består av ordfører, varaordfører og en 

representant fra opposisjonen i hver av de seks samarbeidskommunene.  

 

Det ble foretatt opprop og Grenlandsrådet konstituerte seg. 
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Grenlandsrådets vedtekter var sendt ut til alle medlemmer i forkant av møtet. Vedtektene § 2 

punkt 3 sier at det velges en leder og en nestleder for Grenlandsrådet for 2 år av gangen. Disse 

velges blant ordførerene. 

Kåre Preben Hegland og Øystein Beyer ble valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådsmøtet 

den 19.2.2010. De har begge sagt seg villige til å fortsette ut 2-årsperioden. Det ble derfor 

ikke foretatt valg av leder og nestleder. 

 

Leder og nestleder sitter i Grenlandsrådets arbeidsutvalg (AU). Tidligere medlem av AU Nils 

Olav Skildbred er etter valget ikke lenger medlem av Grenlandsrådet. Det ble derfor i møtet 

valgt ytterliggere ett medlem til arbeidsutvalget blant opposisjonsrepresentantene. Dette ble 

Linda Holien, opposisjonsrepresentant Bamble kommune. 

Nils Olav Skildbred takkes for arbeidet i arbeidsutvalget. 

 

Arbeidsutvalget forbereder valg av ny leder og nestleder i løpet av første halvår 2012. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet for perioden 2011 – 2015 konstituerer seg. 

Kåre Preben Hegland og Øystein Beyer fortsetter som hhv. leder og nestleder. Linda Holien 

velges som ny medlem av Grenlandsrådets arbeidsutvalg. 

Grenlandsrådet ber arbeidsutvalget forberede valg av ny leder og nestleder i løpet av første 

halvår av 2012. 

 

 

Sak 18/11 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet - status 

Leder Kåre Preben Hegland og daglig leder Karianne Resare orienterte om 

Grenlandssamarbeidets strategiske grunnlag og satsingsområder. Videre ble det kort orientert 

om pågående prosjekter og plan for arbeidet med handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 

2012. Presentasjonen følger vedlagt. 

 

Grenlandstinget (alle formannskapene) skal ha sitt konstituerende møte den 19. – 20. januar 

2012. Her vil det bli gitt ytterliggere orientering om de pågående samarbeidsprosjektene og 

blant annet vil følgende punkter stå på agendaen: 

- Samarbeidets styringsdokumenter 

- Handlingsplan for GS 2012 

- Strategisk næringsplan for Grenland 

- Sjenkepolitikk i Grenland – miniseminar 

Det vil bli sendt ut innkalling til to-dagersmøte på vanlig måte via formannskapssekretærene i 

de enkelte kommunene. 

 

Plan for arbeidet med handlingsplan for 2012: 

• Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2012 m/budsjett gjennomgås 

og vedtas i Grenlandstingets møte i jan 2012.  

• Oversendes for behandling i by- og kommunestyrene i jan/febr 12. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet tar orienteringen til etterretning. 
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Sak 19/11 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 27/5-11 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent.  

 

 

Sak 20/11 Næringsutviklingssamarbeidet – Strategisk Næringsplan for  

Grenland 2012-2015 

 

Saken gjelder: 

Daglig leder av Vekst i Grenland AS Ståle Tveit orienterte om arbeidet med ny strategisk 

næringsplan og gikk kort igjennom hovedpunktene i foreløpig utkast til plan.  

 

Strategisk næringsplan - en prosess og en plan som bidrar til felles virkelighetsforståelse i en 

region; som igjen danner grunnlag for helhetlige prioriteringer innen næringsutvikling. 

• Planprosessen eies av Grenlandssamarbeidet 

• ViG har fått i oppdrag å utvikle forslag til plan 

• En helhetlig plan for all næringsutvikling i Grenland; ikke bare for ViG  

• Forventes bred medvirkning fra  

privat og offentlig sektor når  

strategier skal realiseres 

• Grenland har hatt SNP siden 1995.  

• Planperioden er den samme som kommunevalgsperiode 

 

Prosess: 

o Mai: ”40 kloke hoder” 

o Mai – februar 2012: SNP-arbeidsgruppe og ViG- styret 

o Oktober – desember: Presentasjoner og forankring i nærings- og organisasjonsliv 

o 31. okt og 1. nov: Folkemøter 

o 19-20 januar 2012 – møte i Grenlandstinget  

o Februar – mars 2012: Politisk behandling 

 

Det ble en kort drøfting av det fremlagte. Det legges opp til en behandling av forslag til plan 

på Grenlandstingets møte i januar 2012. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 21/11 Biogass Vestfold – status for prosjekt og samarbeid med Grenland. 

 

Saken gjelder: 

Status for Biogass Vestfold prosjektet og samarbeid med Grenland. 

Behandling:  

Prosjektleder for Biogass Vestfold prosjektet Knut Osnes orienterte om prosjektet og 

samarbeidet med Grenland.  
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Vedtak: 

Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning og avventer sak til politisk behandling høsten 

2012. 

 

Sak 22/11 Gassnova SF – presentasjon. 

 

Fra Gassnova SF møtte administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan og leder presse og 

samfunnskontakt Anne Margrete Blaker. 

 

Direktør Bjørn-Erik Haugan presenterte selskapets virksomhet og arbeid.   

 

Miljøvernrådgiverne i Skien og Porsgrunn, Eigil Movik og Tone Skau Jonassen gav en kort 

presentasjon av det interkommunale prosjektet Klimakutt i Grenland og arbeidet med 

programmet Framtidas Byer.  

 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 23/11 VisitGrenland AS – presentasjon av evaluering av selskapet 

 

Marie Bergslid fra Mimir AS presenterte rapport fra evalueringen av VisitGrenland AS. 

Fra VisitGrenland møtte styreleder Knut Einar Aas og daglig leder Christer L. Sørensen. 

 

Evalueringen er foretatt på oppdrag fra VisitGrenland AS. Rapporten følger vedlagt. 

 

Det ble videre orientert om at Telemark fylkeskommune har igangsatt et prosjekt vedr 

organisering der målet på kort sikt er å få på plass en tydeligere rollefordeling av hvem gjør 

hva innenfor det samlede aktørsettet på dette området i fylket.. Dette er en oppfølging av 

Regional plan for reiseliv og opplevelser vedtatt av Fylkestinget 15.6.2011. 
  

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet tar orienteringen til etterretning. 
 

 

Sak 24/11 Dialogmøte med Fylkesmannen i Telemark 

Fylkesmannen gjennomfører dialogmøter med kommuneregionene denne høsten.  

Temaer som ble berørt:  

o kommunedialogen og fylkesmannens roller og oppgaver – partner i utviklingsarbeidet 

i regionen  

 

o tildeling og rapportering av utviklings- og omstillingsmidler til regionrådene, med 

særlig fokus på denne virkemiddelbrukens effekt på den kommunale 

tjenesteproduksjonen. 

- behovet for resultatorientert rapportering 

- fordelingen på type prosjekter 

- forholdet mellom regionprosjekter og fylkesdekkende prosjekter 

http://www.gassnova.no/
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o arbeidet med samhandlingsreformen 

 

 

Sak 25/11 Eventuelt 

 

Ingen saker til eventuelt. 


