MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Siljan kommunehus
Møtedato: Fredag 25. november 2016
År 2016, den 25. november, holdt Grenlandsrådet møte i kommunehuset i Siljan, under
ledelse av leder Robin Kåss.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Hege Bråthen, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo
Drangedal Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, 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
Forfall:
Bamble: Halgeir Kjeldal (møtte ved vara)
Kragerø:
Porsgrunn:
Siljan:
Skien: Jan Terje Olsen
Drangedal:
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn Knudsen
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Ole Magnus Stensrud
Kragerø:
Inger Lysa
Andre:
Tone Berge Hansen, Telemark fylkeskommune
Line Ruud Ørslien, Telemark fylkeskommune
Birgitte Hellstrøm, Telemark fylkeskommune
Gunnar Ridderstrøm, Telemark fylkeskommune
Næringssjef Hanne Gro Haugland
Morten Næss, Grenlandssamarbeidet
Elisabeth Timland, Fagforbundet
Tore Nygård, Fagforbundet
Geir Evensen, Utdanningsforbundet
Arvid Svendsen, Hovedverneombud
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
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Velkommen v/leder
Sak 33/16 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 23. september 2016.
Vedtak: Protokollen godkjent.
Sak 34/16 Felles næringsarbeid – veien videre
Strategisk næringsplan – status politisk behandling.
Strategisk næringsplan er ferdig behandlet i 5 av 6 kommuner:
Bamble: Kommunestyret 27.10.16 :
«Bamble kommune vedtar Strategisk næringsplan slik den er forelagt»
Siljan: Kommunestyret 8.11.16:
«Strategisk næringsplan for Grenland 2017-20 godkjennes.»
Porsgrunn: Kommunestyret 10.11.16:
«Bystyret vedtar forslag til strategisk næringsplan for Grenland 2017 – 2020.»
Kragerø: Kommunestyret 10.11.16:
«Kommunestyret tar Strategisk næringsplan for Grenland til orientering.»
Drangedal: behandles i kommunestyret den 15. desember.
Skien: behandles i bystyret den 15. desember.
Det er gjennom prosjektet «Mer vekst i Grenland» utarbeidet en tiltaksplan til SNP.
Prosjektets mål er å også få denne tiltaksplanen forankret politisk hos kommunene for å gi
mer konkrete føringer for næringsarbeidet. Tiltaksplanen legges ikke fram for behandling i
dette møtet da ordførerkollegiet har bedt prosjektet om at videre behandling av tiltaksplanen
stilles i bero. Det henvises i denne sammenhengen til vedtaket under – se siste avsnitt;
Videreutvikling av felles næringsapparat.
Ordførerkollegiet la frem følgende forslag for behandling i Grenlandsrådet:
«I tråd med "Avtalen om et utvidet og revitalisert samarbeid i Grenland" skal felles
næringsapparat opprettholdes og utvikles.
For å understreke ønske om et næringsapparat som har som overordnet mål å skape og bevare
arbeidsplasser i hele regionen, trenger vi en mer utadrettet organisering av næringsarbeidet.
Grenlandskommunene er av den oppfatning at de enkelte kommunene i større grad er
avhengig av daglig og nær kontakt med felles næringsapparat og det trengs en mye bedre
forankring i de enkelte kommune.
Modellen må være av desentralisert karakter, for å oppnå kommunenes behov for nær kontakt
med næringsapparatet.
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Næringsapparatet må fortsatt være en viktig del av Grenlandssamarbeidet og underlegges
styring av Grenlandsrådet.
Rådmannskollegiet utreder ny organisering av Grenlandskommunene sitt næringsapparat
(VIG) i tråd med de føringer som er gitt ovenfor.
Selskapsform og styresammensetning utredes også.
I lys av dette stilles videre behandling av tiltaksplanen for «Strategiske næringsplan» i bero.
Ordførerkollegiet ønsker ikke tiltaksplanen opp til behandling i Grenlandsrådet den 25. nov.
ViG bes utarbeidet en handlingsplan for selskapet for 2017. Det redegjøres for den i
representantskapsmøte den 25. nov.»
Vedtak:
Innstillingen fra Ordførerkollegiet vedtatt.
Sak 35/16 Prosjekt «Mer vekst i Grenland» – Strategi for næringsarealer
Bakgrunnen for strategien for næringsarealer er behovet for økt vekst i bedriftsetableringer og
vekst i befolkningen i Grenland. Grenland i denne sammenhengen er kommunene (fra nord og
sørover): Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Drangedal og Kragerø.
Arbeidet for å få til økt vekst har pågått i flere år og videreføres nå med vedtak av en
strategisk næringsplan og en strategi for næringsarealer. Arbeidet bygger blant annet på en
registrering av eksisterende næringsarealer i regionen.
Prosjektet har i fase 1 gjennomført en omfattende kartlegging av næringsarealene i alle seks
kommunene. Det er jobbet videre med denne og annet kunnskapsgrunnlag knyttet til fremtidig
behov, tilrettelegging mm. Prosjektet går nå inn i strategifasen og prosjektgruppen har
utarbeidet et forslag til videre framdrift. Dette ble forelagt Ordførerkollegiet for å sikre bedre
forankring i kommunene.
Ordførerkollegiet gav følgende føringer for det videre arbeidet:
«Prosjektets forslag til videre fremdrift fikk tilslutning, se vedlagte presentasjon. Prosjektet
settes på agendaen i Grenlandsrådet den 25. november med følgende punkter:
o
Hvor er vi og hvor skal vi?
o
Forankring av forslag til veien videre.
o
Oppstart strategiprosess.
Ordførerkollegiet ga følgende føringer for det videre arbeid:
Prosjektet ledes av Grenlandskommunene.
ViG har tett dialog med Grenlandskommunene om behov og muligheter for
næringsarealer.
Utvikling av næringsarealer skjer gjennom kommunale prosesser, men i samspill med
de øvrige kommunene og fylkeskommunen.
Grenlandsrådet behandler strategi for næringsarealer. Denne er ikke bindende iht plan
og bygningsloven, men vil gi veiledning til best mulig næringsutvikling i Grenland og
kunne gi innspill til eventuelle endringer i regionale planer»
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Behandling:
Prosjektledelsen v/Karianne Resare redegjorde for status i prosjektet og følgende forslag til
videre prosess:
13. januar 2017 Bredt sammensatt (politikere, næringsliv, administrasjon) verksted for å
Få frem mål og ambisjoner for utviklingen av næringsarealer i regionen.
Jan/febr 2017 Febr el april 2017 Mai/juni 2017 -

Bearbeiding i prosjektgruppa med forslag til håndtering i strategien og
tiltak + beskrivelse av mulige konsekvenser (for finansiering m.m.) –
Drøfting av forslagene i Grenlandsrådet - Justert forslag til strategier
og tiltak. Forankring i enkeltkommunene.
Politisk behandling i Grenlandsrådet og kommunene

Vedtak:
Orienteringen tatt til etterretning.
Grenlandsrådet godkjenner forslag til videre framdrift. Fredag den 13. januar settes av til
heldagsseminar.
Grenlandsrådet vedtok følgende føringer for arbeidet:
 Prosjektet ledes av Grenlandskommunene.
 ViG har tett dialog med Grenlandskommunene om behov og muligheter for
 næringsarealer.
 Utvikling av næringsarealer skjer gjennom kommunale prosesser, men i samspill med
de øvrige kommunene og fylkeskommunen.
 Grenlandsrådet behandler strategi for næringsarealer. Denne er ikke bindende iht plan
og bygningsloven, men vil gi veiledning til best mulig næringsutvikling i Grenland og
kunne gi innspill til eventuelle endringer i regionale planer.

Sak 36/16 Aktuelle regionale saker/orienteringer
Statens Vegvesen v/ regionvegsjef Kjell Inge Davik orienterte Grenlandsrådet om
forslag til mandat for Byutredningen for Grenland.
-

Ingen øvrige saker.

Vedtak: Tatt til orientering.
Sak 37/16 Prosjekt: Styrket kommunesamarbeid i Grenland – styringsgruppemøte
Prosjektleder innledet om følgende punkter:
•
Litt fra «ordføreravtalen» og behandling av denne.
•
Vedtatt prosjektplan.
•
Om arbeidet med nye styringsdokumenter og noen forutsetningen for disse.
•
Systematikk og prosess for å identifisere framtidige samarbeidsområder og
prosjekter.
•
Konturene av en konkret handlingsplan for 2017.
•
Konturene av et fireårig handlingsprogram, litt konkret og litt strategisk.
•
Videre framdrift.
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Punkter fra drøftingen i rådet:
God presentasjon og oversikt fra prosjektet.
Fra representantene fra de tillitsvalgte: Viktig at arbeidet og avtalene nå forplikter. Dette må
håndteres med tydelighet i alle kommunene. Ta gode debatter i kommunene – få tydelige
mandater. Utredningene må fullføres; ha gode argumenter for hvorfor – hvorfor ikke.
Viktig at alle går inn i dette med et positivt engasjement.
Bør konsentrere seg om de «lavt hengende fruktene» Klare prosjektere. Gjerne synlige for
innbyggerne.
Se på prosjekter der flest mulig er med.
Felles eierstyringsprosjekter viktig å få på plass.
Vedtak: Tatt til orientering.
Sak 38/15 Høring
Politireformen - Høring - Politimesterens forslag til effektivisering av geografiske
driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder - Sør-Øst politidistrikt
Vedtak:
Grenlandsrådet vedtok følgende uttalelse:
1. Den foreslåtte strukturen med egen geografisk enhet for Telemark støttes.
2. Det er vesentlig at nedre Telemark hvor majoriteten av befolkningen i fylket bor, har
godt og sikkert polititilbud. Primært ønsker Grenlandsrådet å beholde
lensmannskontorene i Siljan og Drangedal i tillegg til tjenestestedene som er foreslått
videreført i Skien, Kragerø og Bamble.
3. Det forutsettes at et godt innarbeidet samarbeid mellom politi og kommune fortsetter.
Erfaringer fra arbeidet med dagens politiråd er gode. Rådet anses som en viktig arena
for samhandling mellom kommune og politi. Det legges vekt på at politiet sammen
med kommunen har fokus på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
4. Den foreslåtte ordningen med politikontakter anses som positiv; forutsatt at nok
ressurser avsettes og at kontinuitet sikres.
5. Kommunene forutsetter at innbyggerne sikres gode polititjenester og at krav til
responstid overholdes.
6. Kommunene har uavhengig av nærpolitireformen selvstendig ansvar, rolle og
beslutningsmyndighet knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og
kriminalitetsforebyggende arbeid.

-

KVU E134 – høringsuttalelse fra Grenlandsrådet

Vedtak:
Grenlandsrådet vedtok følgende uttalelse:
1. Grenlandsrådet legger vekt på det nasjonale perspektivet i saken. E134 fra Haugesund
til Drammen med arm til Bergen og Grenland/Vestfold (rv36) vil være et nasjonalt
hovedsamband mellom Vest- og Øst-Norge som løser overordnede
transportutfordringer i Sør-Norge og gir svært god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Konseptet som Statens vegvesen anbefaler er det alternativet som best svarer på
Samferdselsdepartementets samfunnsmål og det definerte prosjektutløsende behovet.
Løsningen gir også en god miljøeffekt og løser nåværende vinterproblematikk på
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strekningen. Anbefalingen støtter og underbygger konklusjonen fra østvestutredningen.
2. Grenlandsrådet støtter Statens vegvesen sin anbefaling om at E134 mellom Gvammen
og Vågsli blir bygd ut i en ny nordlig korridor.
3. Grenlandsrådet støtter Statens vegvesen sin anbefaling om at viktige riks- og
fylkesveger i prosjektområdet tilknyttet korridor nord blir rustet opp for å
•
motvirke negative påvirkninger for områdene langs dagens trase
•
ivareta behovet for god tilkopling til eksisterende vegnett
•
legge til rette for gode løsninger for landbruk og annen næringsvirksomhet.
4. Grenlandsrådet støtter Statens vegvesen sin anbefaling om å gå i gang med
kommunedelplanarbeid for hele strekningen Kongsberg-Vågsli så raskt som mulig.
5. Grenlandsrådet mener det er svært viktig at videre opprusting av dagens E134, rv36 og
rv41 fortsetter inntil ny veg i korridor nord er ferdig. Rv36 har en spesielt viktig rolle
som bindeledd for trafikk mellom E134 og E18/Grenland og Larvik hamn.
Vinterproblematikken på E134 Seljestad -Vågsli og Åmot -Vinjesvingen er kritisk og
må løses.
6. Grenlandsrådet legger til grunn at arbeidet med KVU for arm til Bergen blir igangsatt
så raskt som mulig.

Sak 39/16 Møteplan for Grenlandsrådet 2017
Følgende forslag til møteplan for 2017 ble lagt frem:
Grenlandsrådet (minst fire møter årlig)
Dato

Sted

Fredag 13. januar (alt. 20. jan)

Porsgrunn

Workshop med næringslivet –
Tema: næringsarealer

Fredag 10 februar

Bamble

Ordinært Grenlandsråd

uke 14 (april) 2017
Fellesmøte formannskapene

Skien

Tema – Styrket kommunesamarbeid

Fredag 21. april

Drangedal

Ordinært Grenlandsråd

Fredag 9. juni

Kragerø

Ordinært Grenlandsråd

Fredag 15. september

Porsgrunn

Ordinært Grenlandsråd

Fredag 24. november

Siljan

Ordinært Grenlandsråd
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Grenlandsrådet kommenterte følgende:
Workshop om næringsarealer settes til fredag 13. januar.
Grenlandsrådet i februar flyttes til 17. februar.
Grenlandsrådets møte i april samkjøres med felles formannskapsmøte i uke 14 eller 15. Det
vurderes et felles formannskapsmøte lunsj til lunsj men ordinært Grenlandsråd før lunsj dag 1.
Vedtak:
Ordførerkollegiet bes ferdigstille møteplan for 2016. Denne sendes ut så raskt som mulig.

Sak 40/16 Eventuelt
Ingen saker.
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