MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn
Møtedato: 24. mai 2013
År 2013, den 24. mai, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av
nestleder Hedda Foss Five.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Unni Brekka Kiøsterud,
Drangedal Karianne Sydtveit Reiten
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Jone Blikra
Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan
Siljan
Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr
Skien
Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo Linda Holien
Kragerø: Henriette Fluer,
Porsgrunn: Erik Johan Bystrøm
Siljan:
Skien:
Drangedal: Jostein Harm, Jon Andre Nesland
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn Knudsen
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Andre
Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS
Representanter fra Vekst i Grenland og kommunenes næringssjefer/næringsrådgivere.
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.

Møtet ble avholdt fra kl. 9.00 til kl. 11.00.
Møtet ble kortere enn planlagt pga en begravelse som flere av rådets medlemmer deltok i.
Sak 15/13 Fremtidig næringsutviklingssamarbeid i Grenland ble behandlet i sin helhet.
Enkelte av de øvrige sakene ble kort drøftet, se omtale i punktene under.
De øvrige sakene vil bli satt opp igjen på neste møte i Grenlandsrådet.
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Følgende ble behandlet:

Sak 12/13 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 18. januar 2013
Vedtak:
Protokollen godkjent.

Sak 13/13 Orienteringssaker
-

Henvendelse fra styret i Telemark Interkommunale Næringsfond (TIN) vedr fondets
vedtekter ble kort omtalt. Det avholdes årsmøte den 27. mai. Forslag til nye og endrede
vedtekter for TIN er sendt ut i forkant av møtet. Enighet om at kommunene her gir en
samlet tilbakemelding på at de vil trenge mer tid til behandling av forslag til endrede
vedtekter og at vedtektene derfor ikke endelig kan behandles på årsmøte.

-

Øvrige orienteringer utsatt til neste møte.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 14/13 Tiltak mot tigging – forslag til felles politisk sak
Saken ble kort kommentert.
Rådmennene er enige om et felles saksframlegg vedr endrede politivedtekter basert på det
forslaget som er lagt fram for behandling i Porsgrunn.
Flere av kommunene ønsker også å legge frem sak før sommeren. Skien orienterte kort om
initiativ til ressursgruppe.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 15/13 Fremtidig næringsutviklingssamarbeid i Grenland – sak til behandling
Rapport fra arbeidsgruppen (rådmannskollegiet) ble lagt fram av Karianne Resare og Gunleik
Vøllestad (Ernst & Young).
Rapporten vedlegges dette referatet.
Innholdet i rapporten ble drøftet.
Punkter fra drøftingen:
- Et grundig beslutningsgrunnlag lagt fram.
- Vi har behov for å samle kreftene og være konsekvente.

2

-

Viktig med en klar viljeserklæring fra kommunestyrene.
Betyr at vi tar det at vi er ett bo- og arbeidsmarked på alvor – og kommunesamarbeidet.
Viktig å definere den politiske og den administrative styringen av samarbeidet.
Dette handler primært om organiseringen av det administrative næringsarbeidet i
kommunene.
Må påse at arbeidet ut mot eksisterende næringsliv opprettholdes i selskapets regi.
Kan bidra til å sikre og opprettholde den nødvendige dynamikken mellom næringslivet og
kommunene.
Viktig at selskapet får jobbet litt før evaluering – 3-5 år.
Ønsker god politisk forankring og informasjon før endelige vedtak etter sommeren.
Forslag om et felles formannskapsmøte for informasjon.

Enighet om at det innkalles til et felles formannskapsmøte den 23. august 2013 for
fremleggelse av saken.
Grenlandsrådet setter en frist for kommunene for endelig behandling av de prinsipielle sidene
av saken.
Grenlandsrådet fattet følgende vedtak:
1. Grenlandsrådet støtter forslaget til endret organisering av Næringsutviklingssamarbeidet i
Grenland slik det fremgår av vedlagte saksdokumenter.
2. Grenlandsrådet anbefaler kommunene å legge forslaget i rapporten om et felles
interkommunalt selskap (IKS) til grunn for behandlingen i de enkelte by - og
kommunestyrene.
- Frist for endelig behandling av saken i kommunene settes til 30. September.
- Fremtidig organisering av næringssamarbeid i Grenland evalueres tidligst etter 3-5 år.

Sak 20/13 Eventuelt
Neste møte i Grenlandsrådet flyttes til fredag 20. september 2013 kl. 9 – 15.

Øvrige saker ble utsatt til neste møte.
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