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 MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 
Møtested: Quality hotel og resort Skjærgården i Langesund   
Møtedato: 25. april 2014  
 
År 2014, den 25. april, holdt Grenlandsrådet møte på Quality hotel og resort Skjærgården i 
Langesund under ledelse av leder Jon Pieter Flølo (før lunsj) og Hedda Foss Five (etter lunsj).  
 
Følgende medlemmer var til stede: 
Bamble Jon Pieter Flølo, Halgeir Kjeldal, Unni Brekka Kiøsterud,  
Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 
Kragerø Kåre Preben Hegland,  
Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan 
Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen  
Skien Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen 
 
Forfall: 
Bamble: Linda Holien (møtte med vara) 
Kragerø: Henriette Fluer Vikre, Jone Blikra 
Porsgrunn: Erik Johan Bystrøm 
Siljan: Brynjar Rismyhr 
Skien:  
Drangedal: Jon Andre Nesland (møtte med vara) 
 
Fra rådmennene deltok: 
Bamble: Tore Marthinsen 
Drangedal: Jørn Knudsen 
Porsgrunn: Per Wold 
Siljan:  Jan Sæthre 
Skien:  Jan Petter Johansen 
Kragerø: Ole Magnus Stensrud 
 
Andre: 
Under sak 16/14 :Ståle Tveit og Jørn Roar Bamble Vekst i Grenland, Ingrid Grandum Berget, 
Bamble Kommune. Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark. Finn Flogstad, Grenland Havn IKS. Terje 
Christensen, Ineos Bamble AS.  
 
Protokollfører: 
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 
 
 
Følgende ble behandlet: 
 
 
Sak 11/14 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 27. februar 2014. 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjent. 
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Sak 12/14 Orienteringssaker 
 
- Prosjektskisse: ”Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland”  

Daglig leder orienterte om status for deltakelse i KMDs program for byregioner. KMD 
har innvilget kr. 1 362 000,- til grenlandskommunene. 
Det arbeides videre med forankring og utarbeidelsen av prosjektforslaget og en 
fullstendig prosjektplan.  
 

- Referat fra Ordførerkollegiets møte den 11.4.2014 ble gjennomgått og kommentert. 
 

- Ingen øvrige orienteringer 
 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering.  
 
 
Sak 13/14 Valg av leder og nestleder av Grenlandsrådet for perioden 2014 – 2016 
 
Ordførerkollegiet la fram forslag om ny ledelse for Grenlandsrådet for perioden 2014 – 2016: 
Leder: Ordfører Hedda Foss Five 
Nestleder: Ordfører Karianne S. Reiten. 
 
Forslaget fikk enstemmig tilslutning av Grenlandrådet. 
 
Ordfører Jon Pieter Flølo ble takket av som leder. 
 
Vedtak: 
Grenlandsrådet valgte ordfører Hedda Foss Five som leder og ordfører Karianne S. Reiten 
som nestleder for Grenlandsrådet for perioden 2014 – 2016. 
 
 
Sak 14/14 Årsmelding 2013 for Grenlandssamarbeidet – til behandling 
 
Saken gjelder: 
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2013. 
 
Behandling: 
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet ble lagt fram, se vedlegg.  
Regnskap for 2013 knytter seg til bruken av tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen. 
 
Årsmeldingen gir en oversikt over organisering og vedtatte strategier for samarbeidet og 
redegjør for aktiviteter i samarbeidets styringsorganer. Videre redegjøres det for de 
interkommunale prosjektene som har pågått i 2013. 
 
Årsmeldingen er oversendt alle kommunene for behandling. 
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Vedtak: 
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet for 2013 med regnskap vedtas slik den er forelagt, 
under forutsetning av positive vedtak i alle samarbeidskommunene. 

 
 
 
Sak 15/14 Infrastruktur og samferdsel – aktuelle saker 
 
 
Telemark fylkeskommune ved strategirådgiver Andreas Kjær orienterte Grenlandsrådet om 
aktuelle infrastruktursaker etter følgende stikkord: 

- Status sørvestbanen  
- Inter City - triangelet 
- Haukelivegen E 134 – strategi 

 
Punkter fra orienteringen og diskusjonen: 
 
E 134 
Saggrenda – Gvammen  KVU ferdig 
Gvammen – Århus    Påbegynt, ferdig 2018 
Prosjekter Seljord – Åmot   Oppstart 2015 
Åmot – Vinjesvingen   Planprogram utarbeidet 
Haukelitunellene    KVU ferdig, planarbeid omtalt – det store prosjektet på E 
134. Tunellene svært viktig også for Grenland. Strategimøte avholdt i regi av 
fylkesordføreren. Enighet om uttalelse om viktigheten av E 134. Bamble, Skien og Porsgrunn 
vedtatt å bli medeier i selskapet E 134 Haukeligvegen AS for strategisk arbeid og påtrykk. 
 
RV 36 
Seljordsstranda    Planarbeid pågår 
Slettekås – Årnes    Pl.arb. ferdig. Mulig oppstart 2015 
Brekkasvingene    Både i NTP og Bypakke Grenland 
Videre til E-18    Bypakke Grenland fase 2 og 3 – viktig å holde fokus på den vedtatte 
Bypakken – også planen for fase 2 og 3.  
 

E 18 
Rugtvedt – Dørdal          Ferdig reg.plan oppstart 2015-16 
Langangen – Rugtvedt    Planarbeid pågår 
E 18 gjennom Bamble snart ferdig til bygging. Porsgrunn til behandling i løpet av 2015 - 
ferdigstillelse og oppstart bygging 2018. Kragerø: oppstart av planarbeidet bør starte slik at 
dette er klart til byggingen på porsgrunnsiden er ferdig. Planarbeidet i Kragerø bør da starte ca 
om 3-4 år. 
 
Jernbane: 
IC triangelet - mål om å være ferdig med all utbygging i 2030. 
Grenlandsbanen - KVU igangsettes. Viktige avklaringer vil komme her vedr bl.a stasjoner. 
SørVestbanen - gir mulighet for Grenland til å bli det store knutepunktet. Positiv 
avklaring/beslutning på møte i Oslo forrige måned. Invitasjon til møte på Brokelandsheia i 
begynnelse av mai. (12 mai) - ordførere og rådmenn fra kommunene i to fylker invitert. 
Samordnet regional påvirkning viktig. Her ligger framtidens mulighet for Grenland! Vil gi en 
reisetid på under en time Grenland - Drammen og Grenland - Kristiansand. Det gir ett stort bo 
og arbeidsmarked.  
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Gods. Utredning startet for å få mer gods over på bane og båt. Muligheter knyttet til Grenland 
havn.  
 
Viktig å fremheve noen prosjekter som hele fylket står bak. Må klare å synliggjøre at vi støtter 
hverandre når det gjelder de store viktige prosjektene for fylket. 
Positive erfaringer med høringsuttalelse til NTP i forrige runde. Dette er viktig å videreføre. 
Det vi har klart å samle oss om ser vi at vi har fått gjennomslag for, Her prioriterte vi 
Haukelivegen, E-18 og grenlandsbanen. Det ble i tillegg pekt på noen andre øvrige traser og 
prosjekter. 
 
Innspill vedr betydningen av Haukelivegen. Denne har også nasjonal betydning. Og viktig 
ikke minst i forhold til bruk og utvikling av Grenland havn.  
 
Havn - strategimøte i september. Dette bør drøftes i Grenlandsrådet i forkant. 
 

 
Vedtak: 
Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning. Grenlandsrådet ønsker å ha fokus på at 
kommunene skal stå samlet i de store viktige infrastruktursakene og vil jobbe for dette 
fremover. 
 
Sak 16/14 Næringssamarbeidet – Vekst i Grenland IKS – status 
 

- Status selskapet og aktuelle saker – ViG IKS 
Ståle Tveit orientert om selskapets aktiviteter mm. 
Daglig leder ansatt – Hanne Gro Haugland startet i jobben 4. august. 
Øvrige punkter – se presentasjon som vedlegges protokollen til orientering 
 

- Frier Vest - prosjektleder for forstudie Rolf Olaf Larsen orienterte om prosjektet med 
mål om utvikling av en forretningsplan for næringsområdet. Prosjektplan følger 
vedlagt. 
 

- Herøya Industripark – rådmann Per Wold orienterte om status i arbeidet ifbm Hydros 
salg av industriparken. 

 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering.  
 
 
Sak 17/14 Eventuelt 

- Ordfører Øystein Beyer redegjorde for en henvendelse fra NHO vedr. 
utredningsprosjekt knyttet til kommunesammenslåing. 
Grenlandskommunene ønsker å avvente kommuneproposisjonen som legges fram i 
mai som er ventet inneholder klare signaler fra regjeringen om kommunereformen. 
Det vil etter dette kunne være naturlig å vurdere sonderinger mellom kommunene. 
Vedtak:  
Grenlandsrådet ønsker ikke på dette tidspunktet å starte en slik utredning. Dette 
meddeles NHO. 
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- Romcamp – varaordfører Geir Arild Tønnesen orienterte om innholdet i nylig 
fremlagte rapport fra opprettet operativ gruppe. Evalueringen av campen viser at det 
har vært et godt tiltak og det konkluderes med at tiltaket bør opprettholdes. Det kreves 
i så fall en sak vedr drift og finansiering av tiltaket. Rapporten ble omdelt i møtet. 
Saken ble drøftet. 
Grenlandsrådet anerkjenner at dette er en politisk utfordrende sak. 
Vedtak: 
Porsgrunn kommune utarbeider en sak til politisk behandling i kommunene. Saken 
utarbeidet med åpen konklusjon/uten fast innstilling fra rådmann. Saken sendes også 
de øvrige kommunene. 
 

- Neste Grenlandsråd: det ble fremmet forslag om at Grenlands friluftsråd settes opp 
som tema på neste møte.  
 
 

 
 
Ingen øvrige saker. 
 
 
Neste møte i Grenlandsrådet: etter oppsatt plan:5. september 2014 - vil 
komme endring – se egen epost. 
 
 


