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  MØTEPROTOKOLL 
Grenlandsrådet 

 

Møtested: Møterom i Kragerø Sparebank, Kirkegata 26. i Kragerø  

Møtedato: Fredag 23. september 2016 

 

År 2016, den 23. september, holdt Grenlandsrådet møte i Kirkegata 26. i Kragerø, under 

ledelse av leder Robin Kåss. 

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Halgeir Kjeldal,  

Drangedal Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 

Kragerø Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Johan Tønnes Løchstøer 

Porsgrunn Robin Kåss, Adrian Løvsjø, Viola  Johansen 

Siljan Kjell Abraham Sølverød, Kim Vegard Rekvik, Dag Jøran Myrvang,  

Skien Hedda Foss Five, Erik Næs 

 

Forfall: 

Bamble: Heidi Herum, Jon Pieter Flølo 

Kragerø: Henriette Fluer Vikre (møtte ved vara) 

Porsgrunn: Janicke Andreassen (møtte ved vara), Anne Karin A. Hansen (møtte ved vara) 

Siljan:  

Skien: Jan Terje Olsen 

Drangedal:  

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn Knudsen 

Porsgrunn: Aud Fleten 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Ole Magnus Stensrud 

Kragerø: Inger Lysa 

 

Andre: 

Sven Tore Løkslid, Fylkesordfører 

Line Ruud Ørslien, Telemark fylkeskommune 

Birgitte Hellstrøm, Telemark fylkeskommune  

Gunnar Ridderstrøm, Telemark fylkeskommune 

Næringssjef Hanne Gro Haugland  

Morten Næss, Grenlandssamarbeidet 

Jan Petter Johansen, Skien kommune 

Guttorm Liebe, Skien kommune/110-Telemark 

May Omland, Skien kommune 

Elisabeth Timland, Fagforbundet 

Tore Nygård, Fagforbundet 

Geir Evensen, Utdanningsforbundet 

Roar Teigen, Hovedverneombud 

 



   

 2 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

Velkommen v/leder  

 

Sak 24/16 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 3. juni 2016. 

 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

 

 

Sak 25/16 Regionreformen – BTV utredning. 

Orientering fra fylkesordfører Sven Tore Løkslid. 

Drøfting og innspill fra Grenland. 

Forslag til høringsuttalelse fra Grenlandsrådet ble fremlagt og enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Orienteringen om arbeidet med regionreformen i Telemark fylkeskommune ble tatt til 

etterretning.  

Grenlandsrådet vedtok følgende uttalelse som oversendes fylkeskommunen: 

«Grenlandsrådet tar rapporten til etterretning.  For øvrig støtter Grenland Telemark 

fylkeskommunes arbeid med å sikre Telemark som en del av en fremtidig sterk og 

hensiktsmessig region, primært med Vestfold. Grenlandsrådet forventer at sentrale 

myndigheter sikrer en fremtidig hensiktsmessig regionstruktur. Fremtidig organisering av 

regional stat må ses i sammenheng med dette.» 

 

 

Sak 26/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategi for næringsarealer 

Orientering om nye funn (intervjuer med repr. fra småindustri og andre regioner).  

Arealguiden – verktøy for markedsføring av næringsarealer. Plan for videre strategiprosess. 

v/prosjektleder Birgitte Hellstrøm og Gunnar Ridderstrøm 

Presentasjonen vedlegges denne protokollen.  

 

Vedtak: Tatt til orientering.  

 

 

Sak 27/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategisk næringsplan for Grenland 

Endelig forslag til strategisk næringsplan legges frem for behandling. 

 

ViG IKS har utarbeidet forslag til ny strategisk næringsplan for Grenland (2017-2020) i tråd 

med selskapsavtalen. Arbeidet er et delprosjekt under prosjektet «Mer Vekst i Grenland». 

Planen skal forsterke samspillet mellom kommunene og dermed Grenlands konkurransekraft 

som næringsregion. «Grenland - samlet, synlig og attraktiv» foreslås som regionens visjon, 

mens «økt antall arbeidsplasser tilsvarende landsgjennomsnittet» foreslås som planens mål. 

Det er utformet en rekke strategiske grep innenfor tre innsatsområder, som gjenspeiler 

visjonen.  

Ny SNP er grenlandskommunenes plan og skal gjelde i fire år. Planen er et overordnet 

dokument, som vil suppleres med en tiltaksplan. Strategiene/tiltakene vil følges opp av ulike 

kommunale virksomheter. Som grenlandskommunenes felles næringsapparat, vil ViG IKS 

være sentral i dette arbeidet. På noen områder, vil tiltak utformes og gjennomføres i nært 

samarbeid med eksterne aktører. Tiltaksplanen vil være tydelig på ansvarsdeling og 

tidsrammer. 



   

 3 

 

Høringsuttalelsene viser god oppslutning om forslag til SNP med visjon, mål og strategiske 

grep. Endelig forslag til ny SNP er et godt felles, fremtidsrettet og kunnskapsbasert 

utgangspunkt for de seks grenlandskommunene sitt videre næringsutviklingsarbeid. Det er en 

klar interesse for planen både lokalt i kommunene, næringsliv og kunnskapsmiljøer, men også 

regionalt. Næringsutviklingsarbeidet er en av prioriteringene i den vedtatte avtalen om styrket 

kommunesamarbeid i Grenland.  

Arbeidet med tiltaksplanen er påbegynt, og blir det operative verktøyet for gjennomføringen 

av SNP. Grenlandskommunene, næringslivet, kunnskapsmiljøer og andre eksterne aktører vil 

inviteres med i det videre arbeidet.  

 

Grenlandsrådet påpekte i sin behandling at det nå er ønskelig at planen vedtas likelydende av 

alle de seks samarbeidende kommunene. Dersom det er kommentarer eller innspill knyttet til 

punktene i planen oppfordres den enkelte kommune til å gjøre dette gjennom 

oversendelsesvedtak som tas med i det videre næringsutviklingsarbeidet og i utarbeidelsen av 

tiltaksplanen. 

 

Representant Magnus Straume fra Drangedal la fram forslag om at arbeid for øvrig 

jernbaneutvikling i fylket og regionen tas inn i plandokumentet. Flertallet i rådet var enig i at 

dette var et viktig tema men stemte imot å ta dette inn i planen nå. Det ble oppfordret til at et 

slikt forslag vurderes som et oversendelsesforslag i forbindelse med behandlingen av planen i 

kommunen. 

 

Vedtak:  
Grenlandsrådet ber om at setningen i planen side 18 vedr Grenlandsbanen endres til 

«pågående planarbeid for sammenkobling….» 

Grenlandsrådet vedtar og oversender endelig forslag til strategisk næringsplan for videre 

behandling i grenlandskommunene. 
 

 

Sak 28/16 Aktuelle regionale saker/orienteringer  

Arbeid mot sosial dumping – valg av modell for Grenlandskommunene - status. Behovet for å 

samordne og sikre felles retningslinjer og krav mot svart arbeid og sosial dumping. 

Anbefaling om at det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber frem en felles modell for 

Grenlandskommunene, etter at ny lov og forskrift for offentlige anskaffelser er vedtatt høsten 

2016. GKI er Grenlandskommunenes felles innkjøpskontor som på vegne av alle seks 

kommunene forhandler og inngår rammeavtaler for kjøp av varer og tjenester til kommunene. 

For GKI vil det være en utfordring å gjennomføre felles konkurranser for alle seks 

Grenlandskommunene dersom det foreligger ulike politiske/administrative vedtak med tiltak 

mot svart arbeid og sosial dumping. Disse vilkårene må inkluderes i GKI sine avtalevilkår for 

de avtaler som inngås. Det er nedsatt en gruppe for dette arbeidet. Jan Sæthre leder gruppen, 

Rune Hagøy, Helena Vårli og representant fra fagforeningene. Saken legges fram for politisk 

behandling så snart som mulig (2-3 mnd). 

 

Kommunikasjonsstrategi for å bygge ferdig ytre IC i NTP 2018-2029. 

Videre arbeid blir tema når Plattform Vestfold møtes 19.10. 

 

Politireformen. Hallgeir Kjeldal gav en kort orientering om arbeidet så langt og rapporterte fra 

de møtene som var avholdt med politidistriktet og som kommunene har vært representert i. 

Dette settes opp som tema på neste møte. 
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Ingen øvrige saker. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 29/16 Prosjekt: Styrket kommunesamarbeid i Grenland – styringsgruppemøte 

Endelig forslag til prosjektplan var sendt ut i forkant av møtet sammen med saksframlegg.  

Jone Blikra redegjorde kort for Kragerøs status i dette arbeidet. Kragerø deltar ikke i 

prosjektet. Dvs. at prosjektet eies av de fem øvrige grenlandskommunene.  

 

Erik Næs la fram følgende oversendelsesvedtak: 

Oversendelsesforslag:  

Bakgrunn: 

Grenlandskommunene har gjennom ATP-Grenland og Bystrategi Grenland fokus på 

reduserte klimautslipp i regionen. 

 

I saksframlegget om regional planstrategi står det at vi skal arbeide med klimautfordringene 

på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

 

Mål: Det er et overordnet mål at samfunnsutviklingen skal møte klimautfordringene ved å 

velge løsninger som i størst mulig grad fører til reduserte klimautslipp.  

 

Vedtak: 

Prosjektplanen for et styrket kommunesamarbeid i Grenland, datert 19.8. 2016, legges til 

grunn ved utarbeidelse av: 

1. Forslag til organisering og nye styringsdokumenter for et styrket og mer forpliktende 

Grenlandssamarbeid. 

2. Forslag til et fireårig handlingsprogram. 

3. Forslag til handlingsplan med konkrete prosjekter og tiltak som skal gjennomføres 

eller startes opp i 2017. 

 

Det forutsettes politisk behandling før sommeren 2017. 

 

Det bes samtidig lagt fram en egen sak om etablering av et overordnet politisk samarbeid som 

kan omfatte alle seks kommunene (Nedre Telemark regionråd). 

 

Forslaget fra Erik Næs ble vedtatt. Oversendelsesvedtaket tas med i det videre arbeidet.  

 

 

Sak 30/16 Velferdsteknologi - 110- Telemark - videre utvikling 

 

Orientering fra 110-Telemark v/Guttorm Liebe om at det pågår et arbeid i 110-Telemark på 

videreutvikling av et digitalt mottakssenter for trygghetsskapende teknologi. Presentasjonen 

vedlegges protokollen.  

 

Sak 31/16 Høringer 

- Regional planstrategi – forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet oversendt i forkant av 

møtet. 

Vedtak: Forslag til høringsuttalelse vedtatt uten endringer.  
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- KVU Grenlandsbanen – forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet oversendt i forkant av 

møtet.  

Vedtak: Forslag til høringsuttalelse vedtatt med følgende endring:  

Foreslåtte pkt 5 utgår.  Nytt punkt 5 vedtatt: «Sørlandsbanen og Bratsbergbanen må 

utvikles slik at persontogtilbudet til Øvre og Midtre deler av Telemark blir opprettholdt, 

og slik at en kan utnytte potensialet for økt godstransport.» 

 

- Regionreformen og fylkesmannsstruktur – se sak 25/16 over. 

 

 

 

Sak 32/16 Eventuelt 
Saksdokumentene kom noe sent til dette møtet. Ønske om å få agendaen og saksdokumentene 

tidligere. Det tas sikte på å gjennomføre møtene i arbeidsutvalget i god tid før 

Grenlandsrådets møter og å benytte felles sak-arkiv løsning for utsendelse fremover.  

 

 


