MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Storstua ved Grorud Jakthus i Siljan
Møtedato: 4/4-08, kl. 1000 – 1500
År 2008, den 4. april, holdt Grenlandsrådet møte på Storstua ved Grorud Jakthus i Siljan,
under ledelse av leder Rolf Erling Andersen.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Jon Pieter Flølo, Andreas Kjær, Arnfinn Nilsen
Drangedal Stina Haugland, Wenche Kåsene
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken, Arnfinn Jenssen
Porsgrunn Øystein Beyer, Siren Johnsen, Torleif Vikre
Siljan
Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid, Tonje Løwer Gurholt
Skien
Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred
Forfall:
Bamble:
Kragerø: Erling Laland
Porsgrunn:
Siljan:
Skien:
Drangedal: Nils Tore Føreland, Tore Halvorsen
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Forfall
Porsgrunn:
Egil Johansen
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Andre
Ståle Tveit, Vekst i Grenland
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:
SAK 13/08 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 30/1-08
Protokollen fra møtet i Regiontinget ble godkjent med følgende kommentarer;
Til Sak 09/08 ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”:
Her ble det i møtet 30/1-08 vedtatt at det utarbeides et mandat med avklaring av roller og
ansvar til neste møte i Grenlandsrådet. Et slikt mandat er ikke lagt fram, da prosjektgruppen
ikke har hatt mulighet til å behandle dette. Det ble vist til orienteringen som ble gitt i forrige

møte og det ble enighet om at Grenlandsrådet ikke trenger å få seg forelagt forslag til mandat
til behandling, kun orientering.
Vedtak: Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide og vedta et mandat for prosjektet. Dette
legges fram til orientering i Grenlandsrådet.
Til Sak 11/08 Fairtrade by: Kragerø i gang – har opprettet kontakt med
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet(GKI). GKI kommer med et innspill til kommunene
som kommunene tar stilling til.
SAK 14/08 Orienteringssaker
 Skjønnsmidler 2008 – tildeling.
Grenlandssamarbeidet har fått tildelt 2.5 mill av Fylkesmannens skjønnsmidler. Det legges
opp til en noe endret rapporteringsordning ved at halvårsrapporten faller bort. Fylkesmannen
ønsker møte med Grenlandsrådet i november-desember.
Kopier av tildelingsbrev var lagt fram i salen.
Vedtak: Tatt til orientering.


Handlingsplan 2008 og Årsmelding 2007 vedtatt på møtet i Regiontinget i Grenland 7.
mars 2008. Mindre endringer gjort som følge av behandlingen av sakene i
kommunene: Tekst vedr. det pågående SLT-samarbeidet tatt inn og følgende
tilleggspunkt tatt inn i handlingsplanens kap 1 – Grenlandssamarbeidet skal jobbe
aktivt for å videreutvikle muligheter i Grenland for unge voksne i tillegg til å
stimulerer til generell befolkningsvekst.
Vedtak: Tatt til orientering. Ferdig trykt årsmelding sendes medlemmene og kommunene så
snart denne er klar.
 Møte med HOD og Helse SørØst vedr. omstillingsprosesser i helseforetaket.
Notat utarbeidet til møtet lå i saksmappene.
Leder gav en kort orientering om møtet.
Følges opp i et avtalt møte 10. april med Helse SørØst og kommunene i Telemark.
Vedtak: Tatt til orientering. Grenlandsrådet mener det er viktig å følge opp denne prosessen.
Porsgrunn kommune tar hovedansvar for å følge opp videre. De andre kommunene støtter opp
om prosessen på nødvendig og egnet måte.
SAK 15/08 Utdyping og gjennomføring av Strategisk Næringsplan for Grenland 20082011
Saken gjelder:
Vedtak i bystyret i Skien kommune. Skien har tatt opp at det trengs å trekke opp noen grenser
for ViGs oppgaver og Grenlandssamarbeidet.
Behandling:
Leder redegjorde for saken og vedtaket i Skien.
Vedtak:
Grenlandsrådet stiller seg bak de anførsler som er skissert i vedtaket i Skien. AU lager en sak
til neste møte som skisserer hvordan dette skal følges opp.
Sak fra Skien vedlegges protokollen.

SAK 16/08 Strategigrupper for fylkesplanen – orientering og drøfting
Saken gjelder:
Rapportering fra Grenlandsrådets representanter i strategigruppene til fylkesplanen og drøfting
av samordning av innspill til fylkesplanen.
Behandling:
Det ble åpnet for en drøfting av hvordan Grenlandsrådet kunne samordne innspillene til
fylkesplanen.
Torleif Vikre orienterte om at møtene i september er viktige. Før disse bør man samle seg i
Grenlandsrådet og finne ut hva som er viktigst for Grenlandsrådet å spille inn.
Rådmann Ole Magnus Stensrud orienterte om at kommunene har fordelt ansvaret
administrativt. Rådmennene tar ansvar for å samle innspill fra alle kommunene før møtene.
Øystein Beyer uttrykte at det er viktig at kommunene og rådets representanter samordner seg i
forkant.
Vedtak:
Det innkalles til et møte i Grenlandsrådet og rådets medl. i gruppene i forkant av møtene i
strategigruppene for å samordne innspill. Administrasjonen bør i forkant samle det som
foregår og som det kan være aktuelt å spille inn.
Rådmennene kan forberede et slikt møte.
SAK 17/08 Tilskudd til kommunalt eide selskap
Saken gjelder:
Forholdet mellom tilskudd til kommunalt eide selskaper med omforent drift og innsparinger i
enkelte kommuner. Henvendelse fra Visit Grenland og vedtak i forrige møte i Grenlandsrådet.
Behandling:
Jan Sæthre utdypte henvendelsen fra VisitGrenland. De ønsker en prinsipiell drøfting av
hvordan forholdet mellom tilskudd til kommunalt eide selskaper og innsparinger i
kommunene skal håndteres.
Det ble fremmet forslag om at rådmennene samordner seg når budsjettene lages.
Rådmennene avholder en budsjettkonferanse i forkant der tilskudd til interkommunale
selskaper drøftes. Dette legges inn som et punkt i budsjettdokumentene.
Her bør det også inn en b og c løsning – justeringsmulighet etter at alle kommunene har
vedtatt budsjettene.
Det ble fremhevet at dette tema også bør inn i GSs eierskapsprosjekt – målsetning over tid å
finne en måte å håndtere dette på som gir forutsigbarhet for de interkommunale selskapene.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt at rådmennene samordner seg når budsjettene lages.
Rådmennene avholder en budsjettkonferanse i forkant der tilskudd til interkommunale
selskaper drøftes. Dette legges inn som et punkt i budsjettdokumentene.
Her bør det også inn en justeringsmulighet etter at alle kommunene har vedtatt budsjettene.

SAK 18/08 Møte i Grenlandsrådet juni 2008 – to dagers strategimøte
Saken gjelder:
- behov for å endre møtedato
- innspill til agenda
Behandling:
Leder orienterte om at det er behov for å endre dato for møtet da alle Skiens representanter er
på annet arrangement disse datoene. I tillegg er medlemmene i prosjektet Kvinner i politikken
bortreist på konferanse.
Det er videre behov for å sette opp et møte i Grenlandsrådet i november eller desember 2008,
da Fylkesmannen ønsker et møte med rådet i forbindelse med den noe endrede
rapporteringsordningen, se sak 14/08.
Vedtak:
Grenlandsrådets møte i juni flyttes til 18-19 august 2008.
Innspill til agenda kan sendes til arbeidsutvalget via daglig leder Karianne Resare.
Grenlandsrådets møte 26. september flyttes til 3. november 2008.
Endret møteplan legges som vedlegg til denne protokollen.
SAK 19/08 Samordning av det forebyggende arbeidet blant ungdom i Grenland.
Saken gjelder:
Det er etablert et samarbeid om forebyggende arbeid blant ungdom i Grenland – en
interkommunal gruppe bestående av personer som arbeider med forebyggingsarbeid.
Behandling:
Prosjektleder Rikke Raknes Syvertsen orienterte om prosjektet. Utarbeidet prosjektplan med
handlingsplan var lagt ut i salen.
Vedtak:
Grenlandsrådet tar orienteringen til etterretning og slutter opp om det arbeidet som gjøres.

SAK 20/08 Presentasjon av prosjektet interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland.
Prosjektleder Øyvind Bakken presenterte det pågående prosjektet Interkommunalt
geodatasamarbeid i Grenland.
Vedtak: Presentasjonen tatt til orientering.

SAK 21/08 Eventuelt
Forslag fra Siljan kommune om følgende uttalelse fra Grenlandsrådet vedr.
Telemarksskolene 2010 – Flytting av TIP fra Skien til Lunde:
Grenlandsrådet vil sterkt anbefale at TIP (Teknikk og industriell produksjon) / bilfag ikke
blir flyttet fra Skien til Lunde. I år var hovedtyngden av søkerne til denne linjen, i alt 122,
fra Skien/Siljan. Dette viser at et stort antall elever vil bli berørt av en flytting.
Dessuten er aktuelle lærlingbedrifter i Grenland.
Ved flytting av skolen vil mange elever få en ekstra belastning på grunn av lang skoleveg.
Elever fra for eksempel Siljan vil måtte reise 6 mil hver veg eller evt. flytte på hybel. For
mange vil dette være det samme som at tilbudet om slik utdanning ikke er reelt.
Dette rammer i tillegg en gruppe elever som i utgangspunktet ikke søker en teoretisk
utdanning og som dermed får færre valgmuligheter i sitt nærområde.
En vet at 1 av 3 elever ved v.g.s. ikke fullfører utdanningen. Ved mekaniske fag er det 35,5 %
som slutter og 20 % som stryker, viser undersøkelsen ”Bortfall og kompetanse” som bl.a. KS
står bak. En frykter at en ekstra belastning i form av lang skoleveg, kan gjøre at frafallet blir
enda større.
En rekke instanser deler det synet at det vil være uheldig å flytte TIP fra Skien.
Det vises bl.a. til Opplæringskontoret for bilfag som i sin uttalelse sier at tilbudet må fortsette
i Skien da hovedtyngden av søkere og aktuelle lærlingbedrifter befinner seg i dette området,
og Yrkesopplæringsnemnda sin uttalelse som også motsetter seg flytting.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt. Uttalelsen oversendes Telemark fylkeskommune med
opplysninger om hvem som var tilstede.

Vedlegg

Endret møteplan for Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet
2008
Regiontinget i Grenland (minst ett møte årlig)
Dato
7/3-08
29/8-08
17/12-08

Sted
Kragerø
Bamble
Porsgrunn

Grenlandsrådet (minst fire møter årlig)
Dato
Sted
30/1-08
Sykehuset Telemark,
Skien
4/4-08
Siljan
18-19/8-08
Drangedal
(endret)
3/11-08
Skien
(endret)

Vedlegg
Bystyret i Skien gjorde følgende vedtak vedr. Strategisk Næringsplan for Grenland i sitt
møte 28.02.2008:
”VEDTAK:
Pkt. 1.
Bystyret tar Strategisk Næringsplan for Grenland til orientering.
Pkt. 2.
Undersøkelser gjort av Telemarksforsking viser at småbedriftene føler seg lite ”sett” av
instanser som skal arbeide for næringsutvikling. Dette ønsker bystyret å gjøre noe med.
Bystyret vil derfor anmode ViG om i sterkere grad å belyse i sin plan hvilke muligheter det
ligger i å satse på videreutvikling av eksisterende småbedrifter, og hvordan ViG kan bidra
her.
Forslag til Strategisk Næringsplan tar opp i seg mange viktige områder for helhetlig utvikling
av Grenland som et bo- og arbeidsområde. Bystyret i Skien vil spesielt peke på Del 3.
Strategier, mål og delmål 2008 til 2011. I planen vises til ansvarsområder for gjennomføring
av de enkelte delmål.
I utdypingen av de forskjellige målenes innhold og spesielt ansvaret for å etablere eller sette
navn på aktører som skal delta og ha ansvaret for utdyping og gjennomføring er det brukt
begrepet Grenlands-kommunene i flere sammenhenger.
Med Grenlands-kommunene i denne sammenhengen kan det bety både den enkelte kommune
alene eller en eller flere kommuner i samarbeid.
Det bør derfor slås fast i planen at Regiontinget i Grenland utreder og plasserer ansvaret for
oppfølging på hvert enkelt delområde enten på hver enkelt kommune eller på Regiontinget i
Grenland, alternativt Grenlandsrådet.
Det gjøres følgende endringer i planen:
A 2.
Punkt 6.
Sammenslåing av etater i kommunene til erstatning for en kommunesammenslutning må
ansees å være uaktuelt. Regiontinget i Grenland bør vurdere å initiere en plan for felles
kulturstrategi i Grenland.
B 1.
Punkt 9.
En samling av alle aktiviteter som arbeider med næringsrelatert / organisasjonsmessig
tilknytning vil bety en sentralisering av viktige funksjoner. En slik målsetting bør være
gjenstand for en mer nyansert gjennomgang i kommunene før dette settes som et mål for
Grenland.

C 1.
Punkt 1. Regiontinget i Grenland må ta et hovedansvar sammen med fylkeskommunen.
C 2.
Punkt 1.
Omhandler en kommunesammenslutning i Grenland. Saken er tidligere (2006) gjennomdrøftet
i kommunene og det synes klart at det ikke er noe flertall for den retningen som planen
anviser. På denne bakgrunn må programområdet omarbeides. Regiontinget i Grenland har et
hovedansvar for å drøfte disse utfordringene videre.
C 3 Alle punkter.
Målformuleringene peker på områder som er kjerneområder for kommunene. Enkelte av
punktene er likevel slik at Regiontinget i Grenland bør vurdere mulighetene for felles
måloppnåelse.
Ansvar: Kommunene og Regiontinget i Grenland.
Tillegg.
Bystyret i Skien mener at det nå vil være riktig å ha en gjennomgang av Vekst i Grenland med
sikte på å avklare fremtidig organisering, bemanning og plassering sett i lys av de
samfunnsmessige endringer som har skjedd siden stiftelsen i 1990. Spesielt bør en være
opptatt av å klargjøre områder hvor det kan foregå dobbeltarbeid mellom kommunene,
fylkeskommunen og i Vekst i Grenland”.
1.
Vekst i Grenland er et viktig selskap for Grenlandskommunene med tanke på en felles
regional næringsstrategi.
Imidlertid er det behov for en gjennomgang av selskapets organisering og arbeidsformer, med
tanke på:
a. et mer deltakende næringsliv.
b. en rolleavklaring i forhold til offentlig forvaltning (eierkommuner / Telemark
fylkeskommune).
c. å unngå dobbeltarbeid / parallellarbeid i forhold til eksisterende møteplasser /
arbeidsgrupper i regi av kommune / fylke.
d. en evaluering av ordningen med næringssjefenes tilknytning i 50 % stilling til ViGs
administrasjon.
e. utarbeidelse av et etisk reglement for ansatte og styre i selskapet.
2.
B 1, nytt kulepunkt:
Etablere et Norwegian Center of Expertise innenfor IKT Åpen Innovasjon, på Klosterøya.
Samarbeid / ansvar: IKT Grenland, Innovasjon Norge Telemark, HiT, Klosterøya AS, ViG.
3.
B 1, nytt kulepunkt:
Landbruket i Grenland må utvikles og brukes som en ressurs i utviklingen av byene våre.
Unge mennesker etterspør i stadig økende grad miljø- / økologiske produkter som en del av en
urban profil. Tiltak for å styrke en slik profil må utredes. Ansvar: Landbruksrepresentanter,
kommunene, Innovasjon Norge Telemark, Fylkesmannen i Telemark.”

