MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Halen Gård, Bamble
Møtedato: Torsdag 16. februar 2017
År 2017, den 16. februar, holdt Grenlandsrådet møte på Halen Gård i Bamble, under ledelse
av leder Robin Kåss.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Halgeir Kjeldal, Heidi Herum,
Drangedal Magnus Straume
Kragerø
Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Henriette Fluer Vikre
Porsgrunn Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen
Siljan
Kjell Abraham Sølverød, Dag Jøran Myrvang,
Skien
Hedda Foss Five, Erik Næs, Thomas Bakken
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo
Kragerø:
Porsgrunn:
Siljan: Kim Vegard Rekvik
Skien: Jan Terje Olsen (møtte ved vara)
Drangedal: Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal:
Jørn Knudsen
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Kjersti Førstøyl
Skien:
Jan Petter Johansen
Kragerø:
Inger Lysa
Andre:
Hans Edvard Askjer Telemark fylkeskommune
Line Ruud Ørslien, Telemark fylkeskommune
Næringssjef Hanne Gro Haugland
Morten Næss, Grenlandssamarbeidet
Tore Nygård, Fagforbundet
Geir Evensen, Utdanningsforbundet
Arvid Svendsen, Hovedverneombud
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Velkommen v/leder
Det ble gitt signaler om at det er ønskelig at saksdokumentene til Grenlandsrådets møter
kommer ut så tidlig som mulig og tidligere enn uken før møtet.
Sak 1/17 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 25. november 2016.
Vedtak: Protokollen godkjent.
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Sak 2/17 Aktuelle regionale saker/orienteringer
Justert møteplan 2017.
Saker fra møtene i Ordførerkollegiet.
Seminar den 15-16 mars for formannskapene i Sk, Po og B – kort orientering
Øvrige saker
Vedtak: tatt til orientering.
Sak 3/17 Felles næringsarbeid – ViG IKS
ViG IKS Handlingsplan 2017 – orientering v/ViG
Et utkast til Handlingsplan 2017 for ViG IKS ble presentert for Grenlandsrådet på møtet 25.
november 2016. Dokumentet er noe bearbeidet siden da og ble endelig behandlet i styret for
ViG den 15. februar 2017. Forslaget et utarbeidet på basis av Oppdragsavtalen mellom ViG
og grenlandskommunene og nylig vedtatte Strategisk næringsplan. Handlingsplan 2017
omtaler konkrete aktiviteter/tiltak. Det er tatt med måleindikatorer der det er hensiktsmessig.
ViG vil orientere og legge fram forslaget i møtet.
Næringssjef Hanne Gro Haugland orienterte om vedtatte Handlingsplan 2017 for Vekst i
Grenland IKS.
Vedtak:
Grenlandsrådet er godt fornøyd med utarbeidet handlingsplan og tok orienteringen til
etterretning med følgende kommentarer:
- Grenlandsrådet ber ViG heve verdiene på flere av måleindikatorene i
Handlingsplanen.
- ViG bes følge opp drøftingen i Grenlandsrådet om internasjonalt arbeid.
Videreutvikling/omorganisering av næringsarbeidet – status og prosess
v/rådmennene
Vedtak:
Grenlandsrådet tok utarbeidet mandat for arbeidet til orientering. Rapport fra
rådmannskollegiet legges fram i neste Grenlandsråd.
Sak 4/17 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategi for næringsarealer
Rapport fra politisk verksted – presentasjon og drøfting av hovedelementer i strategien.
Utarbeidet rapport og notat om elementene i strategien var sendt ut til medlemmene i
forkant.
Vedtak:
Grenlandsrådet er godt fornøyd med gjennomført verksted om næringsarealer og utarbeidet
rapport fra dette. Grenlandsrådet slutter seg til innholdet i notat om hovedelementer i
strategien. Prosjektet bes arbeidet videre med forslag til strategiske grep og tiltak. Saken tas
opp til videre behandling i Grenlandsrådet/fellesmøte formannskapene den 2. mai.
Sak 5/17 Prosjekt: Styrket kommunesamarbeid i Grenland – styringsgruppemøte
Følgende dokumenter var oversendt i forkant av møtet:
1. Foreløpig forslag til «Gjennomgang og evaluering av samarbeidets vedtekter og
styringsdokumenter. Forslag til nye styringsdokumenter». Datert 7.2. 2017.
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2. Foreløpig forslag til «Handlingsprogram 2017-2020 for Grenlandssamarbeidet med
konkret handlingsplan for prosjekter som skal startes opp/gjennomføres i 2017»,
datert 7.2. 2017.
Forslag til styringsdokumenter for Nedre Telemark Regionråd, justert etter ordførermøte den
27.1. 2017, var blitt ettersendt. Grenlandsrådet startet drøftingen av innretningen og
styringsdokumenter for et slikt samarbeid og ønsker å fortsette behandlingen av dette i neste
møte.
Vedtak:
Forslag til nye styringsdokumenter, datert 27.1. 2017, kan legges til grunn når saken legges
fram til sluttbehandling i by- og kommunestyrene før sommeren 2017.
Foreløpig forslag til «Handlingsprogram 2017-20 og handlingsplan 2017», samt foreløpig
forslag til styringsdokumenter for Nedre Telemark Regionråd, utgave 27.1. 2017, tas til
orientering.

Sak 6/17 Grenland brann og redning – sak til behandling
Rapport fra prosjektet og utarbeidet saksframlegg fra rådmannskollegiet var oversendt i
forkant av møtet. Til møtet forelå en innstilling fra ordførerkollegiet som fulgte opp
anbefalingene fra prosjektgruppa, men med presiseringer knyttet til brannstasjonen i Brevik
og hvem som skulle være vertskommune, slik:
1. Eksisterende brann- og feievesen i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, og
Skien/ Siljan slås sammen i løpet av 2018. Sammenslåing betinger ikke nødvendigvis
at alle disse brann- og feievesen blir med.
2. Ny «Brannordning» for hele området skal utarbeides innenfor disse
rammebetingelsene:
 Hovedbrannstasjonsstrukturen opprettholdes.
 Brannstyrken i Brevik avvikles når kasernert styrke er etablert i Bamble.
 Det etableres en kasernert styrke i Bamble (Eik) for dekning av søndre del av
tettstedet (nr. 3005). Oppstart av dette prosjektet er senest i første kvartal 2018, med
ferdigstillelse innen utgangen av 2019.
 Funksjonene fordeles mellom brannstasjonene etter hva som er praktisk fornuftig og i
forhold til nærhet tjenesteproduksjon.
 Før selve sammenslåingen gjennomføres skal ledelsen og ansatte ha utviklet eller
justert ordninger og rutiner.
 Det skal etableres en felles overordnet innsatsledelse for regionen. Fram mot
sammenslåingen iverksettes harmonisering og naturlig tilpasninger av eksisterende
overbefalsvaktordninger.
3. Det sammenslåtte brann- og feievesenet skal organiseres i henhold til
Kommuneloven med Porsgrunn som vertskommune.
4. Det ansettes en ny brannsjef med virkning fra 1. januar 2018 som skal jobbe frem
endelig vedtak om «Brannordning for Grenland brann- og redningstjeneste» i løpet av
2018. Prosjektorganisering reetableres snarest mulig med nytt mandat.
Vernetjenesten inkluderes i det fremtidige prosjektarbeidet.
5. Sammenslåingen skal betraktes som en virksomhetsoverdragelse, og det skal
utarbeides hensiktsmessige avtaler og ordninger knyttet til personalmessige og
organisatoriske endringer (bl.a. reservasjonsrett, fortrinnsrett, avviklingskostnader,
etterlønn, pensjon og stillingskoder).
Vedtak:
Grenlandsrådet vedtok ordførerkollegiets innstilling med følgende tilleggs punkt:
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Vedtak om samlokalisering av brannstasjon i Brevik og Bamble vedtas politisk i Bamble og
Porsgrunn kommunestyrer før saken behandles i øvrige kommunestyrer.
Sak 7/17 Høring
Vanncooterforskriften.
Grenlandsrådet vedtok mot en stemme følgende høringsuttalelse:
«Grenlandsrådet, det interkommunale samarbeidet mellom Bamble, Drangedal, Kragerø,
Siljan, Porsgrunn og Skien, mener at vannscooterforskriften bør videreføres.
Det bør vurderes å harmonisere fartsbegrensning i forbudsområdene av sikkerhetsmessige
grunner med hva som gjelder for småbåter generelt, i tråd med Miljødirektoratets anbefaling
og tilråding til Departementet 20.03.2015.
I tillegg bør det vurderes å gjøre forskriften enklere å håndtere og kontrollere, og å innføre
registreringsplikt for vannscooter.»
-

Ingen øvrige aktuelle høringssaker.

Sak 8/17 Eventuelt
Rapport fra møtet i Plattform Vestfold v/Robin Kåss:
Tema: IC utbygging; trasevalg og omtale i ny NTP. Viktig for Grenland at prosessen vedr
utbygging i Vestfold fortsetter. Forslag om at Grenlandsrådet vurderer en felles uttalelse så
snart det gis mulighet for det.
Henvendelse til SD vedr utbygging av E18 v/Hallgeir Kjeldal:
Det er utarbeidet og sendt brev til Samferdselsministreren vedr utbyggingen av E18. Brev er
sendt fra grenlandskommunene og kommunene i Østre Agder. Det bes i brevet om et møte
med ministeren om saken. Hovedutvalg for samferdsel i Tfk vedtok den 06.02. 2017 å støtte
vedtak i Bamble om innholdet i denne henvendelsen.
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