MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Bø Hotell, Bø
Møtedato: Fredag 24. november 2017
År 2017, den 24. november, holdt Grenlandsrådet møte på Bø hotell i Bø, under ledelse av
leder Robin Kåss.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Halgeir Kjeldal, Vibecke Abrahamsen
Drangedal Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume
Kragerø
Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal,
Porsgrunn Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen (forfall på sak 23-25)
Siljan
Kjell Abraham Sølverød, , Dag Jøran Myrvang
Skien
Hedda Foss Five, Jan Terje Olsen, Erik Næs (forfall på sak 23-25)
Forfall:
Bamble: Heidi Herum, Jon Pieter Flølo (møtte ved vara)
Kragerø: Henriette Fluer Vikre
Porsgrunn:
Siljan: Kim Vegard Rekvik
Skien:
Drangedal:
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal:
Jørn Knudsen
Porsgrunn:
Aud Fleten
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Ole Magnus Stensrud
Kragerø:
Inger Lysa (forfall på sak 23-25)
Andre:
Hans Edvard Askjer, Telemark fylkeskommune
Næringssjef Hanne Gro Haugland
Styreleder ViG IKS Jan Kleppe
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Velkommen v/leder
Sak 23/17 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 9. juni 2017.
Vedtak: Protokollen godkjent.
Sak 24/17 Aktuelle regionale saker/orienteringer
Datasenter til Grenland - orientering
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Løvenskiold har som grunneier sammen med Skien kommune og Telemark fylkeskommune
etablert næringsutviklingsselskapet Skien Datasenter Utvikling AS som har til formål å
tilrettelegge for etablering av storskala datasenter på Rød i Skien.
Leopold Løvenskiold vil orientere rundt:
Bakgrunn for behovet for datasenter generelt
Nasjonal og regionalt initiativ
Lokal løsning
Konsekvenser og muligheter for Grenland
-

Ingen øvrige saker.

Vedtak:
Grenlandsrådet takker for orienteringen om arbeid for datasenteretablering i Skien.
Grenlandsrådet støtter arbeidet og viser til utarbeidet felles strategi for næringsarealer der
datasenter på Gromstul er utpekt som en av fire regionale satsingsområder.
Sak 25/17 Forslag til felles strategi for næringsarealer i Grenland – Prosjekt
«Mer vekst i Grenland»
Fremleggelse av sluttrapport og forslag til felles strategi for næringsarealer i Grenland.
Vedtak:
1. Grenlandsrådet godkjenner «Strategi for næringsarealer i Grenland», datert
24.11.2017.
2. Strategien legges til grunn for videre felles innsats og arbeid for næringsutvikling i
regionen og den enkelte kommunes nærings- og planarbeid.
3. Grenlandsrådet som politisk samarbeidsarena vil drøfte og koordinere arbeidet med
de regionale satsingsområdene og aktivt jobbe for å sikre gjennomføring av
strategien for næringsarealer i Grenland.
4. Grenlandsrådet gir Vekst i Grenland i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen,
Statens vegvesen og næringsgruppa (representanter fra næringslivet) oppdraget med
å utarbeide et mandat for oppfølging og gjennomføring av strategien. Mandatet skal
inneholde forslag til videre organisering av samarbeid om utvikling av næringsarealer,
deltagende aktører, ressursomfang, tiltak og fremdrift. Mandatet legges frem for
Grenlandsrådet i neste møte februar 2018.
5. Strategi for næringsarealer i Grenland, datert 24.11.17 legges til grunn ved rullering
av arealplaner i kommunene i Grenlandssamarbeidet.
6. Grenlandsrådet ber om at endelig vedtatt strategi behandles som grunnlag og innspill
til følgende planer og prosesser:
a. ved rullering av regional plan for samordna areal og transport for Grenland
(ATP-Grenland), regional plan for samordna areal og transport for Telemark
(ATP-Telemark).
b. utarbeidelse av ny regional plan for verdiskaping
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c. byutredning Grenland og eventuell framtidig byvekstavtale med staten
7. Forslag til strategi for næringsarealer i Grenland oversendes de seks
grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune for politisk behandling.

Sak 26/17 Videreutvikling av næringsutviklingssamarbeidet
Fremleggelse av forslag fra Ordførerkollegiet.
Saken omhandler en endring/videreutvikling av grenlandskommunenes
næringsapparat.
Det vises til oppdrag gitt av Grenlandsrådet i møtet 25.11.2016. Rådmannskollegiet
har utarbeidet en rapport som svar på oppdraget. Rapporten ble oversendt i forkant
av møtet.
Ordførerkollegiet har behandlet saken og legger frem følgende alternative
innstilling for Grenlandsrådet:
1. I erkjennelse av at Grenland er ett felles boområde og arbeidsmarked spisses og
fokuseres det regionale samarbeidet om næringsutvikling.
2. Det foreslås at næringssamarbeidet spisses og fokuseres med basis i den modell
som er beskrevet i utredningens Modell 4, alternativ 2. (Se nærmere om denne i
utredningen)
3. De økonomiske midler som i dag er budsjettert i VIG’s budsjett til
kommunekontaktene og deres aktivitet overføres til de respektive kommuner med
tilsvarende reduksjon i VIG’s budsjett.
4. Det regionale nivået videreføres som ViG IKS.
5. Det regionale nivået skal være en felles arena for næringsapparatet i de
samarbeidende kommunene. Det regionale nivået skal arbeide med næringssaker av
felles interesse opp mot nasjonale myndigheter og ideelle organisasjoner, ha
ansvaret for å utarbeide uttalelser i næringsspørsmål av regional karakter og ha
ansvaret for identifikasjon av og profilering opp mot potensielle nyetableringer i
regionen, herunder etablering av statlige arbeidsplasser. ViG IKS skal bidra i arbeidet
med rådgivning til etablerere og oppfølging av grundere i samarbeid med
næringsapparatet i kommunene og andre virkemiddelaktører. ViG skal også forvalte
eierskapet i Proventia AS.
6. ViG kan forvalte fond som har sitt virkeområde i mer enn en av de samarbeidende
kommunene. VIG kan også påta seg forvaltningen av kommunespesifikke fond,
dersom vedkommende kommune ønsker det. Det etableres egne forvaltningsavtaler
om dette med de aktuelle kommunene.
7. ViG skal gjennom en egen avtale påta seg ansvaret for sekretariatfunksjonene i
Grenlandssamarbeidet
8. Det skal velges et styre for ViG IKS på 5-7 personer hvorav flertallet rekrutteres fra
næringslivet. Ordførerne er valgkomite for selskapet.
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9. Rådmennene gis i oppdrag å utarbeide forslag til nye vedtekter for ViG IKS. Likeledes
gis rådmennene i oppdrag å utarbeide forslag til nytt mandat for selskapet og til
avtale med Grenlandssamarbeidet om sekretariathold.
10. Det forutsettes at prosesser knyttet til overføring av ansatte og endringer i den
enkeltes arbeidsoppgaver ivaretas etter tidligere omforente prinsipper.
Vedtak: Grenlandsrådet vedtok innstillingen fra Ordførerkollegiet.
Representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS
Se egen protokoll.

Sak 27/17 Møteplan for Grenlandsrådet 2018
Vedtak:
Møteplan 2018
Grenlandsrådet (minst fire møter årlig)
Dato

Sted

Fredag 9. februar

Drangedal

Fredag 13. april

Porsgrunn

Fredag 8. juni

Kragerø

Fredag 7. september

Siljan

Fredag 23. november

Bamble

Sak 28/17 Eventuelt
Hallgeir Kjeldal viste til at felles retningslinjer mot svart arbeid nå er vedtatt i nesten alle
de seks kommunene. Modellen er kalt «Skiensmodellen». Han foreslo at modellen endret
navn til «Grenlandsmodellen».
Forslaget ble kort drøftet.
Konklusjon: Grenlandsrådet viste til at vedtakene i kommunene inneholdt navnet
Skiensmodellen og at dette navnet er kjent og innarbeidet. Grenlandsrådet ønsker å beholde
navnet på disse retningslinjene.
Sak vedr. politireform
Grenlandsrådet gav Hallgeir Kjeldal og Tor Peder Lohne hovedansvar for å utarbeide et
felles politisk framstøt fra Grenland. De koordinerer med de andre kommunene i regionen.
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