MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Kommunehuset i Drangedal
Møtedato: 16/4-07, kl. 0900 – 1300
År 2007, den 16. april, holdt Grenlandsrådet møte på kommunehuset i Drangedal, under
ledelse av leder av Grenlandsrådet Rolf Erling Andersen.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Anne Blaker (AP), Andreas Kjær (SP), Erling Dahl (FRP), som kom kl. 1000
Drangedal Tore Halvorsen (SV), Arne Ettestad (SP)
Kragerø
Erling Laland (AP), Arnfinn Jensen (SV), Kari Fosso (H)
Porsgrunn Øystein Beyer (AP), Thorleif Vikre (FRP)
Siljan
Tonje Løwer Gurholt (V)
Skien
Rolf Erling Andersen (AP), Karianne Hansen
Forfall::
Skien: Heidi Hamadi (SV), Nils Olav Skilbred (FRP)
Siljan: Finn Tallakstad (Ap), Marit Mjøen (AP)
Porsgrunn: Helge Mæland (SV)
Drangedal: Nils Tore Føreland (AP)
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jostein Harm
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Porsgrunn:
Egil Johanesen
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Knut Wille
Protokollfører:
Hildegunn Sørbø, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.

Grenlandsrådet, den 30. april 2007.

Rolf Erling Andersen
ordfører i Skien

Anne M. Blaker
ordfører i Bamble

Kari Fosso
formannskapet i Kragerø

Følgende ble behandlet:
Sak 01/07 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 27/11-06
Behandling:
Anne Blaker foreslo at det bør var tre inklusiv leder som skriver under protokollene i
Grenlandsrådet og Regiontinget i Grenland.
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt. Anne Blaker, Kari Fosso og Rolf Erling Andersen undertegner
protokollene.
Protokollen fra møtet i Grenlandsrådet 27/11-06 ble godkjent.
Sak 02/07 Protokoll fra møte i Regiontinget i Grenland 15/2-07
Kommentarer til protokollen:
Roy Marthinsen møtte for Egil Johansen.
Anne Blaker møtte fra kl. 10.30
Regiontinget 15/2-07 - Sak 04/07 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2007
Prosjekt 2.1.4 ”Utredning om infrastruktur i Grenland med vurdering av
bompengefinansiering”:
Fylkeskommunen har ansvar for å kjøre høringsprosessen i tilknytning til NTP. Det er i regi
av Fylkeskommunen etablert en styringsgruppe der Grenlandsrådet deltar. Spørsmålet om
brukerfinansiering og en folkehøring om dette kjøres derfor i samarbeid med
Fylkeskommunen.
Torleif Vikre mente at prosjektet bør utgå. Handlingsplanen er til behandling i kommunene og
eventuelle innspill bringes inn til Grenlandsrådet.
Protokollen fra møtet i Regiontinget i Grenland 15/2-07 ble godkjent.
Sak 03/07 Samordning av det forebyggende arbeidet blant ungdom i Grenland
Saken gjelder:
I forbindelse med behandling av Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2007, ble det
fremmet et forslag til et nytt prosjekt fra formannskapsrepresentant Karianne Hansen fra
Skien, kalt ”Samordning av det forebyggende arbeidet blant ungdom i Grenland”
Hovedmålet må være å samordne ressurser i forhold til forebyggende arbeid blant ungdom og
på en bedre måte koordinere og systematisere det kriminalitetsforebyggende arbeidet slik at
det er både samordnet og helhetlig på tvers av kommunegrensene.
Behandling:
Karianne Hansen innledet kort om bakgrunnen for sitt innspill.
Hver av kommunene orienterte kort om status for det pågående forebyggende arbeidet blant
barn og ungdom i egen kommune.
Kragerø v/ Erling Laland:






Kragerø har vedtatt å være med i SLT-arbeidet fra august 2007.
Det ble i 2006 innført en ordning med sosiallærer på alle barneskoler.
Det legges vekt på enhetsoverskridene samarbeid på administrativ side, for å samordne
tiltak.
Kragerø strever med de kommunale fritidsklubber. Det er satt av midler, det finnes lokaler
men ungdommen mangler (ønsker ikke benytte tilbudet). Det er satt igang arbeid for å
kartlegge hva som må til for at ungdommen vil komme til fritidsklubbene.

Porsgrunn v/ Egil Johansen:
Orientering om noen enkeltiltak:
 Gamle posten er et populært, alkoholfritt tilbud til ungdom i helgene (primært ungdom
under 18 år)
 Heistad ungdomsklubb drives godt og er et populært tilbud
 Tiltaket med miljøarbeidere i ungdomsskolene fungerer bra
 Vokt-ordning omfattes av at sivilarbeidere går inne i skolene og jobber spesielt med
mobbing og vold
 Barnevernet jobber både akutt og forebyggende
 SLT-samarbeid er oppe og går bra
Bamble v/ Tore Marthinsen:
 Barn og ungdom er et stort satsningsområde i Bamble. Det er bevilget 5,8 mill til tiltak for
en prosjektperiode på tre år, samt at det i tillegg er koordinert flere kommunale tjenester
inn i prosjektet. Det er formulert mål og resultatkrav for hele perioden. Det gjelder både
på person- organisasjons- og samfunnsnivå.
 Alle skoler i Bamble har miljøarbeidere
 Det legges vekt på å bedre koordinering mellom fagenhetene som jobber med tilstøtende
problemstillinger
 Bamble inngår også i ”Vokt” - ordning
Skien v/ Knut Wille:
 Skien har utarbeidet en opptrappingsplan for Skien. Det brukes mer midler enn noen
sinne, men problemet er allikevel stadig økende. Hva som er de beste tiltakene synes
fremdels vanskelig å finne
 Det er ungdomsklubber i alle bydelene
 Det er miljøarbeidere på alle skoler
 Skien er en SLT-kommune, og jobber aktivt med denne ordningen
 Det settes inn team der det er behov
 Det er også tidligere drøftet mulighetene for en kommuneovergripende samarbeid – det er
behov for et slikt samarbeid. Ungdommen farter på tvers av kommunegrensene.
 Det er etablert en ungdommens helsestasjon
Siljan v/ Jan Sæthre:
 Tverrfaglig SLT- arbeid
 Psykiatrimidler benyttes også innenfor det forebyggende området.
 Det brukes en del midler på flyktningebarn og –ungdom.
 Siljan ungdom drar i stor grad til Skien, Porsgrunn og Bamble
 I perioder har det oppstått nynasistiske tendenser i Siljan



Siljan mener det er behov for at det jobbes interkommunalt med området.

Drangedal v/ Jostein Harm
 Tiltaket "Du bestemmer" – gjennomføres blant alle 10-klassingene
 Det er ansatt en miljøarbeider som jobber mye med forebyggende tiltak knyttet til rus
 Det jobbes også i forhold til å integrerere innvandrere på en bedre måte
 Ungdom fra Drangedal oppsøker Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø i helgene
 Det er etablert en egen prosjektstilling (60 %)som skal jobbe med å redusere andelen
sosialklienter mellom 18 og 24 år
Noen stikkord fra diskusjonen i etterkant av innleggene:
 Det bør vurderes aktuelle fellestiltak allerede for sommeren.
 Viktig å bringe inn diskusjonen foreldrerollen.
 Av tiltak som ble nevnt var:
o Felles alkoholpolitiske handlingsplaner.
o Etablering av en forelderskole for foreldre som har 10-klassinger.
 Det vurderes å initiere et fellesmøte mellom kommunene, Etisk forum og Justisministeren.
Det arbeides for å få Justisministeren til Grenland i slutten av mai, begynnelsen av juni).
 Også småkommunene opplever problemer, som følge av at ungdommene drar til de større
tettstedene.
 Det er viktig å riktig å involvere ungdommen i planleggingsarbeidet
 Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner, spesielt med tanke på ”drop-out” av
skolen
 Det er lav levekårsindeks i Grenland. Viktig å få kartlagt og satt i verk tiltak for å øke
levekårsindeksen.
 Det bør fokuseres på noen sentrale innsatsområder. SLT har et system i dag og omfattes av
de fleste kommunene. Dette kan benyttes.
 Det er viktig at politikerne ”heiser fane” og viser at de tar problemet på alvor. Det bør
vurderes nulltoleranse mot rus, vold, mobbing mv. Utfordringen blir å ta ibruk upopulære
sanksjoner.
 Det er viktig å satse på forebyggende virksomhet og foreldremobilisering.
Konklusjon:
Rådmennene får i oppdrag å komme fram til kortsiktige- og langsiktige samarbeidstiltak, som
det kan være hensiktsmessig å samarbeide om. Rådmennene skal vurdere eventuelle
fellestiltak for sommeren 2007.
Sak 04/07 Klimakutt i Grenland
Saken gjelder:
På møte i Regiontinget i Grenland 15/2-07 ble det vedtatt å igangsette et prosjekt kalt
”Klimakutt i Grenland”. Rådmennene i Grenland fikk i oppdrag å fremme forslag til
organisering av prosjektet på møte Grenlandsrådet 16/4-07.
Behandling:
Miljøvernrådgiverne i Skien og Porsgrunn utarbeidet et forslag til organisering, som ble
presentert i rådmannsmøtet 13/4-07. Rådmennene presenterte et justert forslag i forhold til det
som var sendt ut i innkallingen til Grenlandsrådet.
Vedtak:
De folkevalgte som ble valgt inn i prosjektgruppa er:





Arne Etterstad fra Drangedal
Anne Blaker fra Bamble
Heidi Hamadi fra Skien

Den nedsatte prosjektgruppa utarbeider forslag til mandat, som fremmes for Grenlandsrådet
den 17/9-07. Prosjektorganiseringen er vist i vedlegg 1.
Sak 05/07 Kragerøs og Drangedals innlemming i VIG
Saken gjelder:
Alle kommunene, bortsett fra Skien har behandlet saken om innlemming av Kragerø og
Drangedal i ViG.
Behandling:
Hver kommune orienterte om status for saken i egen kommune.
Vedtak:
Ordførerne får ansvar for å drøfte saken med mål om å etablere ei ny prosjektgruppe som
utreder et forslag til sak. Grenlandsrådets leder Rolf Erling tar initiativ til møte med de andre
grenlandsordførerne.
Sak 06/07 "Utstillingsprosjekt Kvinner i politikken"
Saken gjelder:
Anne Blaker orienterte om status og vegen videre for utstillingsprosjektet ”Kvinner i
politikken”.
KRD fikk i alt 60 søknader hvorav 10 ble godkjent. Svarbrevet fra KRD ligger som vedlegg 2.
Anne Blaker ba om at alle partier i alle kommunene velger en kontaktperson til dette
prosjektet.
Vedtak:
Drangedal og Kragerø inngår i prosjektet.
Det etableres et prosjekt som består av følgende personer:
 Skien: Heidi Hamadi(leder)
 Porsgrunn: Tove Korsrud
 Bamble: Anne Blaker
 Siljan: Tonje Løwer Gurholt
 Drangedal: Tore Halvorsen
 Kragerø: Arnfinn Jensen
Sak 07/07 Forskningsprosjektet ”Svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygg- og
anleggsbransjen i Grenland – omfang, former og konsekvenser
Saken gjelder:
Prosjektleder Kjetil Lie ved Telemarkforsking Bø orienterte om forskningsprosjektet ”Svart
økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen i Grenland – omfang, former
og konsekvenser.

Behandling:
Saken ble tatt til orientering.
Sak 08/07 Prosjekt ”Grenlandsungdom og lokal kunnskapsindustri”
Saken gjelder:
Øystein Beyer har kommet med et innspill til et prosjekt om ”Grenlandsungdom til
kunnskapsindustrien”, som tar utgangspunkt i å etablere et tettere samarbeid mellom IKTGrenland om grenlandskommunene.
Vedtak:
Grenlandsrådet ønsker at Regiontinget i Grenland blir orientert om forslaget på møtet i
oktober.
Jostein Harm, får som prosjektleder av IKT-prosjektene i Grenland ansvar for å koordinere
arbeidet mot IKT-Grenland.
Sak 09/07 Utredning om høyhastighetsbane over Haukeli
Midt-Telemarkrådet har bedt Grenlandssamarbeidet om støtte for en uttalelse knyttet til at
Norsk Bane har startet utredning om traseer for høyhastighetsbaner i Norge.
Behandling:
Rådsordfører for Midt-Telemarkrådet var invitert til å orientere om saken. Han møtte ikke.
Vedtak:
Saken utsettes.
Sak 10/07 Eventuelt
 Vitenl@ben - Naturfaglig opplevelsessenter i Grenland - Status, april 2007- orientering
ved Knut Wille
Rådmennene anbefaler at hver kommune behandler søknaden fra Vitenlaben individuelt.
 Rådmennene i alle grenlandskommunene vil anbefale årlig driftsstøtte til Vitenlaben.
 Deretter må styret for Vitenlaben vurdere om de ulike vedtakene gir grunnlag for oppstart
pr. 1/1-08.
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt.

.

Vedlegg 1
Prinsipp for organisering av prosjektet

Prosjekteier
Regiontinget

Styringsgruppe
Grenlandsrådet

Referansegruppe

Prosjektgruppe

Arbeidsgruppe
Offentligsektor

Arbeidsgruppe
Forskning

Arbeidsgruppe
Transport

Arbeidsgruppe
Industri

Landbruk

Avfall
ENØK

Vedlegg 1
Prosjektgruppe:
 Prosjektleder
 Prosjektdeltakere

Navn:

Kommune/organisasjon:

Arne Etterstad
Heidi Hamadi
Anne Blaker
Simon Thorsdal
John Ø. Selmer
Kjell Skjeggerød
Leif Stige
W. Rondell
Åse Himle
Hans Aksel Haugen
Tone S.Jonassen
Egil Movik
Ole Magnus Stensrud
NN

Drangedal kommune
Skien kommune
Bamble kommune
NHO, AT-Skog
LO, Hydro Polymer
ICG
(NVT)
Skagerak
Hydro
Teltek
Porsgrunn/Bamble kommuner
Skien kommune
Kragerø kommune
Fylkesmannen

Styringsgruppe:

Navn:
Grenlandsrådet

Referansegruppe:

Kommune/organisasjon:
 SFT
 ENOVA
 Bioenergiforum
 Fylkesmannen (landbruk og miljø)
 Landbruksorganisasjoner
 Husbanken, borettslag
 Lokalutvalg
 Fjordnett Grenland
 Natur og ungdom

Vedlegg 2

Vedlegg 2

Vedlegg 2

