MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Thon hotell Høyers, Skien
Møtedato: 15. april 2016
År 2016, den 15. april, holdt Grenlandsrådet møte i Langesund, under ledelse av leder Hedda
Foss Five (frem til kl. 10.15) og nyvalgt leder Robin Kåss (fra kl. 10.15).
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo
Drangedal Tor Peder Lohne, 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, Erik Næs, Jan Terje Olsen
Forfall:
Bamble:
Kragerø:
Porsgrunn:
Siljan:
Skien:
Drangedal: Arnt Olav Brødsjø,
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn C.S Knudsen
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Kjersti Førstøyl
Skien:
Ole Magnus Stensrud
Kragerø:
Inger Lysa
Andre:
Hans Edvard Askjer, Telemark fylkeskommune
Geir Morten Johansen, Telemark fylkeskommune
Næringssjef Hanne Gro Haugland
Morten Næss, Grenlandssamarbeidet
Sølvi Wreen, Fagforbundet
Tore Nygård, Fagforbundet
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
I forkant av Grenlandsrådets møte ble det avholdt utvidet styringsgruppemøte i Bystrategi
Grenland. Møtet ble avholdt som en pressekonferanse der søknad om forlenget avtale om
belønningsmidler fra staten ble undertegnet. Avtalen omfatter kommunene Skien, Porsgrunn
og Siljan. Fylkesordfører ledet møtet.
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Følgende ble behandlet:
Velkommen v/leder Hedda Foss Five
Sak 9/16 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 8. mars 2016.
Vedtak: Protokollen godkjent.
Sak 10/16 Orienteringssaker
Kort orientering om utarbeidet brev til statsråd Jan Tore Sanner vedr. Stortingsmeldingen om
bærekraftige byer og sterke distrikter - invitasjon til å avholde innspillsmøte i Grenland.
Grenlandsregionene ønsker å gi innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om bærekraftige
byer og sterke distrikter. I denne forbindelse ønsker Grenland å invitere Statsråden til
innspillsmøte i vår region, nærmere bestemt i Skien den 26. august 2016 i forbindelse med
Mersmak-festivalen. Vi foreslår et særskilt fokus på temaet Samordnede løsninger og
attraktive bymiljø. Brevet sendes fra de seks grenlandsordførerne, samt fylkesordfører.
Ungt Entreprenørskap Telemark v/leder Ann Iren Haugen – orienterte om virksomheten
og aktiviteter i fylkes og Telemarks-kommunene. Presentasjonen vedlegges.
Vedtak: Tatt til orientering.
Sak 11/16 Årsmelding 2015 for Grenlandssamarbeidet
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet ble lagt fram for behandling.
Regnskap for 2015 knytter seg til bruken av tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen.
Årsmeldingen gir en oversikt over organisering og vedtatte strategier for samarbeidet og
redegjør for aktiviteter i samarbeidets styringsorganer. Videre redegjøres det for de
interkommunale prosjektene som har pågått i 2015.
I tillegg er det utarbeidet en oversikt over de etablerte samarbeidene; selskaper og felles
enheter samt fagforum etablert mellom samarbeidskommunene. Denne oversikten ble også
vedlagt handlingsplanen for 2016.
Årsmeldingen er oversendt alle de seks samarbeidende kommunene for politisk behandling.
Vedtak:
Årsmelding og regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2015 vedtas endelig slik den er
forelagt under forutsetning av at årsmeldingen vedtas positivt i alle samarbeidskommunene.

Sak 12/16 Aktuelle regionale saker
v/Ordførerkollegiet.
Orientering om følgende saker av felles interesse:
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-

Sykehuset Telemark – stråleenhet – v/Hedda Foss Five.. Administrasjonen i Helse Sør-Øst
har innstilt Skien som lokaliseringssted for stråleenhet. Klapp på skulderen til alle som har
bidratt til å fremheve Skien som det beste alternative! Vi blir sterke når vi står sammen. Saken
er viktig for hele Telemark.

-

Politireformen – Kort orientering om prosessen fremover v/Per Wold.
Ordførerkollegiet har bedt om møtet med politimesteren i Sør-øst politidistrikt.
Drøfting av arbeidet fremover. Viktig å holde fokus på dette og fortsette å jobbe for
lokaliseringer i Grenland og Telemark.
Klage sendt på avgjørelse vedr 110-regioner. Representantskapsmøtet i 110-Telemark
om kort tid. Her vil denne saken bli nærmere omtalt.

-

Ambulansehelikopter – base i Telemark. Uttalelse sendt fra Grenlandsrådet til
Telemark fylkeskommunen der det bes om at det inviteres til en dialog mellom de
mest aktuelle lokaliseringene, slik at Telemark kan stå samlet i denne debatten videre.
Fylkeskommunene har nå invitert aktuelle kommuner til et møtet om dette saken.

-

NTP – Det er utarbeidet et forslag til saksframlegg og vedtakspunkter etter Arena
samferdsel. Ønske om å sikre en støtte til de prioriteringer som ble resultatet av Arena
Samferdsel. Grenland vurderer å sende en tilleggsuttalelse som poengterer de viktigste
sakene for vår region. Dette gjelder i hovedsak Tangen som stoppested på
Grenlandsbanen og infrastruktur rundt næringsområdet Frier Vest. Rådmannskollegiet
ser på dette og formulerer et forslag til en tilleggsuttalelse.

-

Ineos – statsgaranti v/Hallgeir Kjeldal. Viktig å fortsette arbeidet med dette. Viktig for
Ineos og også for andre aktører som ønsker å satse i regionen. Uttalelse oversendt
Telemark fylkeskommunene for å samordne arbeidet med dette. Fylkeskommunene
har svart og invitert ordførerkollegiet til et møte sammen med stortingsbenken om
dette temaet. Møtet holdes 20. mai.

-

Høgskolen i Sørøst-Norge: Ordførerkollegiet ønsker et felles møte med ledelsen for
høgskolen for dialog om samarbeid mellom høgskolen og kommunene mm.

Vedtak:
Informasjon tatt til orientering.
Sak 13/16 Valg av leder og nestleder for Grenlandsrådet 2016 - 2018
Leder og nestleder for Grenlandsrådet velges for to år av gangen.
Ordførerkollegiet la fram forslag om følgende:
Leder: Robin Kåss
Nestleder: Tor Peder Lohne
Vedtak:
Grenlandsrådet gjorde følgende valg:
Leder: Ordfører Robin Kåss
Nestleder: Ordfører Tor Peder Lohne
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Grenlandsrådet takker Hedda Foss Five for god innsats som regionrådsleder de siste to årene!
Sak 14/16 Kommunereformarbeidet – veien videre for Grenlandssamarbeidet
Innledning ved Morten Næss.
Presentasjonen vedlegges protokollen.
Sluttvedtak vedr kommunereformen ses i sammenheng med vedtak om prinsippavtale i juni
Enighet om følgende prosess:
 Det arbeides fortløpende politisk med et avtaleutkast om økt og styrket samarbeid i
Grenland. Dette ferdigstilles i ordførermøte den 27.5.
 Ordførerkollegiet møtes den 27.-28. april for videre arbeid med avtaleutkastet.
 Avtalen skal forankre og legge føringer for arbeidet med å endre styringsdokumentene
for Grenlandssamarbeidet, høsten 2016. Til politisk behandling i begynnelsen 2017.
 Det utarbeides forslag til saksframlegg for avtale om styrket samarbeid og
«sluttvedtak» i kommunereformprosessen som behandles i kommunene i juni.
Rådmennene lager saksframlegg og forslag til «sluttvedtak» i
kommunereformprosessen. To saker, to vedtak: 1. Vedtak om prinsippavtale for et
styrket samarbeid. 2. Sluttvedtak vedr. kommunereform.
Vedtak:
Grenlandsrådet sluttet seg til foreslåtte framdrift og prosess fram til vedtak om avtalen og
sluttvedtak i kommunereformen i juni 2016.
Sak 15/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategisk næringsplan
Næringssjef Hanne Gro Haugland presenterte foreløpig forslag til visjon, mål og strategier i
ny strategisk næringsplan for Grenland (vedlagt). ViG utarbeider planen på oppdrag fra
grenlandskommunene. Planen vil være ViGs styringsdokument og inneholde felles politiske
føringer for næringsarbeidet til de seks grenlandskommunene. Dette er en strategisk plan. I
neste omgang skal det utarbeides en tiltaksplan. Det er viktig med god forankring og eierskap.
Det gjennomføres nå møter med politisk side i kommunene, samt med næringsliv og
samarbeidspartnere. Grenlandsrådet skal behandle et høringsutkast på møtet i juni, og endelig
forslag til plan på møtet i september. Planen sendes deretter til politisk behandling i
kommunene.
På møtet i Grenlandsrådet ble det gitt følgende kommentarer:
-

Det ble vist til ordførermøtet uka før, og man var tilfreds med at innspill der var tatt
med i justert forslag til visjon, mål og strategier.
Reiseliv er en meget viktig næring for Kragerø, og dessuten en sterkt voksende
næring. Ønskelig at reiseliv får en mer sentral plass i planen.
Grenland samarbeider både i retning av Søndre Vestfold og Øst Agder. Dette bør
reflekteres i planen.
Forslaget er i ferd med å bli et godt verktøy!
Det ble nevnt et ønske om en langt spissere plan. 3 punkter ble nevnt; regulerte
næringsarealer, god infrastruktur og boligutvikling. Næringsarealer er en nøkkel. Det
ble påpekt at ATP er mangelfull på dette området.
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-

Det ble gitt uttrykk for at forslaget kan oppfattes som noe «enbeint» i retning industri
og at man må få bedre fram mangfoldet, derunder landbruk.
Til målformuleringen, forslag om at den burde kuttes til «Økt antall arbeidsplasser».

Det ble minnet på at arbeidet med strategisk næringsplan og strategi for næringsarealer henger
sammen. Arbeidet med strategi for næringsarealer er i gang og det er gjennomført en
kartleggingsfase. Videre gjøres det nå noen tilleggs analyser for bl.a fremtidig behov og
konkurrentanalyser på området. Når dette er gjennomført starter strategiutviklingen på dette
området. SNP vil henvise til denne strategien der næringsarealer og infrastruktur nevnes.
Haugland avsluttet med å påpeke at planen framhever det «grønne skifte». Alle næringer fra
reiseliv til industri kan være med å bidra til det. Dermed er også alle næringer med i planen.
Industri løftes kun i strategien om synliggjøring, der det framgår at i markedsføringsarbeid
bør man fokusere bl.a. på regionens sterke prosessindustri.
Vedtak:
Grenlandsrådet tok orientering til etterretning. Punktene som kom fram i drøftingen tas med i
det videre arbeidet. Videre politisk drøfting av SNP settes opp i neste Grenlandsråd. I
Grenlandsrådet 3. juni legger prosjektet frem et fullstendig forslag til strategi som vil foreslås
sendt ut på en høring til næringsliv og øvrig næringsapparat.
Sak 16/16 Høring
Ingen saker.
Sak 17/16 Eventuelt
Ingen saker.

Representantskap i Vekst i Grenland (ViG) IKS ble avholdt kl.12.45 i samme lokalet. Se
egen protokoll.
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