MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Du Verden, Tollbugata 23 i Porsgrunn
Møtedato: 27. februar 2014
År 2014, den 27. februar, holdt Grenlandsrådet møte i Vitensenteret Du Verden i Porsgrunn
under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Jon Pieter Flølo, Linda Holien Unni Brekka Kiøsterud,
Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Hilde Tveit Kirkeby
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Henriette Fluer Vikre,
Porsgrunn Øystein Beyer, Erik Johan Bystrøm, Sverre Siljan
Siljan
Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr
Skien
Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen
Forfall:
Bamble:
Kragerø: Jone Blikra
Porsgrunn:
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
Administrasjonen i Vekst i Grenland, Morten Braatø fra Proventia, Fylkesordfører Terje Riis
Johansen, Bård Stranheim Innovation Norge Telemark.
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.

Følgende ble behandlet:

Sak 1/14 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 15. november 2013
Vedtak:
Protokollen godkjent.
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Sak 2/14 Orienteringssaker
-

Søknad om skjønnsmidler for 2014 til kommunale moderniserings- og
omstillingstiltak for Grenlandssamarbeidet.
Søknad om midler til utviklingsprosjekter i regi av Grenlandssamarbeidet ble sendt
Fylkesmannen i Telemark 1. februar 2014. Søknaden inneholder prosjektene som er
forankret i Handlingsplan 2014 for Grenlandssamarbeidet og prosjektskissen «Mer vekst i
Grenland – utvikling i by og omland». Det ble søkt om kr. 2 562 000,Grenlandssamarbeidet har mottatt svar på søknaden og er tildelt kr. 2 500 000,- fra
Fylkesmannen for 2014.
Søknaden ble sendt ut i forkant av møtet.

-

Referat fra Ordførerkollegiet sendt ut i forkant av møtet.

-

Porsgrunn kommune ga en orientering om status i prosessen vedr endring i
eierkonstruksjonen for Herøya Industripark.

-

Ingen øvrige orienteringer

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 3/14 Handlingsplan 2014 for Grenlandssamarbeidet – til behandling
Saken gjelder:
Behandling av forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2014, se vedlegg 4.
Bakgrunn:
Det utarbeides årlig en handlingsplan for Grenlandssamarbeidet som beskriver de konkrete
interkommunale utredningsprosjekter. Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i de mål og
strategier som er beskrevet i Program for Grenlandssamarbeidet.
Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2014 m/budsjett er behandlet i
Rådmannskollegiet i Grenland den 16. desember 2013.
Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2014 er oversendt til behandling i alle
kommunene.
Nytt prosjekter for det interkommunale samarbeidet i 2014 vil være:
• Prosjekt for statistikksamarbeid og grenlandsbarometer
I tillegg er det fire interkommunale prosjekter under utredning og gjennomføring. Disse er:
• Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene.
• Helse – samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF.
• Innføring av e-handel i grenlandskommunene – prosjekt for bedre og mer effektive
innkjøpsprosesser.
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•

Felles satsing på barn og unge i Grenland: Talenter for framtida.

Handlingsplanen er ikke ment å være uttømmende for prosjekter/aktiviteter som det
arbeides med og kan søkes etablert gjennom året. Regionsamarbeidet vil til enhver måtte
vurdere tiltak knyttet til aktuelle saker og utfordringer som settes på dagsorden gjennom
året. Generelt skal regionen forutsetningsvis være dynamisk og fleksibel – for å kunne
være en aktuell arena for de samarbeidende kommuner, og en aktuell samarbeidspartner
for øvrige aktører.
Behandling:
Daglig leder Grenlandssamarbeidet gikk kort igjennom handlingsplanens innhold. Det ble
videre gitt en orientering om status for politisk behandling i kommunene.
Vedtak:
Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2014 med budsjett vedtas slik den er forelagt,
under forutsetning av positive vedtak i alle samarbeidskommunene.

Sak 4/14 Prosjektskisse: ”Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland”
Saken gjelder: Søknad til tilskuddsordning – Kommunal- og moderniseringsdepartementets
(KMD) Utviklingsprogram for byregioner og behandling av prosjektforslag.
Bakgrunn:
Følgende søknad er sendt Kommunal – og moderniseringsdepartementet:

Grenlandssamarbeidet søker med dette om midler til prosjektet: «Mer vekst i Grenland –
utvikling i by og omland» - fase 1. Fullstendig prosjektplan og organisering vil bli utarbeidet og
politisk behandlet i kommunene så snart som mulig – se teksten nedenfor. Prosjektet er forankret i
vedtatte strategidokumenter for det regionale samarbeidet og regional plan for areal og transport.
Prosjektmål: Forsterke samspillet mellom grenlandskommunene for å øke konkurransekraften som
næringsregion
Delmål 1: Styrke samspillet mellom by og omland.
Analysebehov:
Registrere hva vi samarbeider om i dag og kartlegge hvilke områder vi ikke samarbeider om.
Vurdere hvilke samarbeid som fungerer bra og kan videre utvikles, samt finne frem til nye
samarbeidsområder. Samarbeid er viktig mellom kommuner, mellom ulike næringer,
konkurrenter, privat og offentlig osv. Kartlegge flaskehalser for samarbeid. Resultatet skal
være en prioritering av samarbeidsområder. Vurdere og analysere samarbeid langs
eksisterende næringsakser i et utvidet regionsperspektiv.
Delmål 2: Planlegge for flere og godt tilrettelagte næringsarealer
Analysebehov:
Kartlegging av næringsarealer i regionen
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Kartlegge regionens næringsarealer og utnyttelse av disse. Vurdere fremtidig potensiale i
eksisterende næringsarealer. Avklare behovet for ulike typer næringsarealer fremover og
finne en optimal lokalisering av disse i regionen. Involvere næringslivet og øvrige aktører.
Behandling:
Daglig leder orienterte om bakgrunnen for søknaden, KMDs program for byregioner og innholdet i
prosjektskissen. Det er sendt en søknad om kr. 1 362 000,- til KMD. Det forventes svar på

søknaden i løpet av februar måned.
Det arbeides videre med forankring og utarbeidelsen av prosjektforslaget og en fullstendig
prosjektplan.
Ferdig prosjektplan sendes til politisk behandling i alle samarbeidskommunene.
Vedtak:
Grenlandsrådet godkjenner søknad sendt KMD og prosjektskissen for prosjekt «Mer vekst i
Grenland – utvikling i by og omland». Rådmannskollegiet bes arbeide videre med forslag til
organisering og gjennomføring av prosjektet.
Ferdig prosjektplan sendes til politisk behandling i alle samarbeidskommunene.

Sak 5/14 Næringssamarbeidet – Vekst i Grenland IKS - status
Styremedlem Tore Marthinsen om status for Vekst i Grenland IKS.
Styret for IKSet har konstituert seg. Styremedlemmene ble kort presentert.
Selskapet ikke formelt registrert. Dette skjer så snart innskuddskapitalen fra kommunene er
innbetalt.
Kort orientering om arbeidet med dimensjonering av driftstilskudd fra kommunene og
overføring av ansatte.
Ansettelse av daglig leder. Her er prosessen godt i gang og styrets leder og nestleder utgjør et
ansettelsesutvalg. De får bistand fra rekrutteringsselskapet CR Group v/Svenn Roar Larsen.
Følgende næringsfond skal forvaltes av selskapet:
Drangedal, Kragerø, Skien og et felles næringsfond for 4 kommuner (innkuddskapitalen 19
mill). Det skal utarbeides retningslinjer for forvaltningen av disse.
Styret ser på nærmere mandat og konkretisering av selskapets oppgaver. Det er gjennomført
et styreseminar der eksterne næringsaktører ble invitert og gav sine innspill til selskapet
Det ble gitt innspill fra Grenlandsrådet på viktigheten av å opprettholde og videreutvikle
forholdet til de øvrige aktørene og virkemiddelapparatet – særlig TFK og Innovasjon Norge.
Viktig at eierkommunene får tilbakemeldinger på prosjekter og aktiviteter, spesielt mor
næringslivet og næringsaktører. Viktig at selskapet er koordinator og ser på mulightene som
finnes fra ulike kilder.
Konst.daglig leder Ståle Tveit orienterte om de prosjektene som er i gang og som fortsetter i
det nye selskapet.
Inkubatoren – daglig leder i Proventia orienterte kort om driften og aktivitetene.
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Etablererkontorene – leder Tone Allum orienterte kort om utfordringer vedr fremtidig
finansiering. Utredning i gang for mer forutsigbar finansiering og organisering av
etablererkontorene i fylket fra 2015. Finansieres fra TFK gjennom tilskuddsordning i 2014.
Vedtak: Grenlandsrådet tok orienteringen om næringsarbeidet til orientering.
Næringssamarbeidet settes opp som tema på alle Rådets møter fremover.

Sak 6/14 Telemark fylkeskommune – dialogmøte
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Bård Stranheim, IN Telemark, møtte Grenlandsrådet
for dialog vedr aktuelle prosjekter og prosesser. Følgende punkter ble særskilt tatt opp:
- Infrastuktur – bypakke og investeringsprogram fylkesveier og ATP Grenland
Det ble gitt en kort orientering om status for disse arbeidene. ATP Grenland ute til ny
høring vedr særskilte punkter vedr handel. Behandlingen utsatt.
- Invest in Telemark
Et prosjekt der IN og TFK er med. Ønske om å samle Telemark – ønske om å fremstå som
et Telemarksprosjekt. Kort orientering om organiseringen og hvordan det jobbes.
Fylkeskommunene ønsker en mer synlig og aktiv rolle på næringsutvikling.
IN: prosjektet en del av arbeidet «Invest in Norway». Telemark proaktiv her.
Innspill og spørsmål fra Rådet:
Det vil være hensiktsmessig å koble på næringssamarbeidene i regionene.
Viktig at politikerne er informert.
TFK og IN ønsker flere med – viktig at operativiteten opprettholdes.
Ønske om god forankring også i kommunene i Telemark – kan være hensiktsmessig å
bruke regionrådene her.
Det ble vist til en del lokale initiativ- også viktig at TFK og IN ser på disse slik at det er
mulig å få disse til å gå videre.
Porsgrunn viser til stor samarbeidsaktivitet mot vestfoldkommunene. Dette er delsvis
institualisert. Viktig for Telemark og ikke konkurrerende.
-

Såkornfond – status
IN ga en status for arbeidet med forvaltningen av såkornfond til regionen.

-

Øvrige næringsutviklingsarbeid

Vedtak: Rådet takket for orienteringene og fylkesordfører og rådet ønsker jevnlige
dialogmøter fremover.

Sak 7/14 Høgskolen i Telemark – dialogmøte
Rektor Kristian Bogen møter Grenlandsrådet for dialog vedr. HiTs samhandling med
kommunene og status i arbeidet med universitetssatsingen m.m.
Rektor Kristian Bogen orienterte om HiT status vedr studenter og vekst.
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Typer av samarbeid mellom høgskolen og omgivelsene.
Samsvar mellom utdanningstilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft bla i kommunene.
Bransjeråd - hva bør vi gjøre i utdanningene for å matche behovet i næringslivet.
Nye studieretninger? Mulighetene for å starte dette når man ser behovet?
FOU - kommersialisering.
Praksisplasser/hospitering - felles initiativ for praksisplasser som tema for rådmannsmøte.
Husk! Også innspill fra studentene på Karrieredagene.
e@HiT - HiT langt framme. En del av den strategiske satsingen for høgskolen.
Entreprenørskap ved HIT - lang historikk. HiT har fått stor og velfortjent oppmerksomhet her.
Fredsprisen for innovasjon 8 år på rad.
Samfunnrolle/ samfunnsansvar
Fairtrade
UiA + HiT = sant? Bogen gikk igjennom prosessen frem mot styrenes behandling av en sak
vedr sammenslåing.
Se www.uiahit.no - rapporten "Ett eller to".
Høringsdokument kommer rett etter påske - bør se på en mest mulig felles tilbakemelding.
Prosessen bør planlegges litt i forkant slik at kommunestyrene får mulighet til å høre
orienteringen.
Vedtak: Rådet takket for orienteringene og HiT og rådet ønsker jevnlige dialogmøter
fremover.

Sak 8/14 Henvendelse vedr prosjekt «Bybaneallianse i Grenland»

Saken gjelder: Behandling av søknad om finansiering.
Bakgrunn: Grenlandssamarbeidet har mottatt følgende søknad om tilskudd til prosjekt:
Ibsen Business AS
v/ Thor Sverre Minnesjord og Torstein Fjeld
Union gt. 18
3732 Skien
Skien 03.feb. 2014
Til
Vekst i Grenland og kommunene i Grenland
v/ Grenlandssamarbeidet
v/ leder Jon Pieter Flølo
v/ sekretær Karianne Resare
Søknad om økonomisk støtte til etablering av en bybaneallianse i Grenland

6

Ibsen Business AS v/ Thor Sverre Minnesjord og Torstein Fjeld viser til samtaler med ordfører i
Porsgrunn, Øystein Beyer, 02.12.2013 og ordfører i Bamble og leder av Grenlandssamarbeidet, Jon
Pieter Flølo, 08.01.2014.
Vi søker Grenlandssamarbeidet med dette om en støtte på kr 475 000 til et forprosjekt for å etablere en
bybaneallianse i Grenland.
Målet med en bybaneallianse er, i et tett samarbeid med Grenlandskommunene og Telemark
fylkeskommune, å være en pådriver og et talerør for utvikling av muligheter bybanen kan gi for
industri, handel, eiendomsutvikling og kulturopplevelser.
Vedlagte Prosjektplan for bybanealliansen viser mål og bakgrunn for prosjektet, arbeids- og
handlingsplan, finansiering/budsjett og organisering.
Vi legger også ved et informasjonsnotat om Bybaneutvikling i Grenland.
Beste hilsen
Ibsen Business AS
v/ Thor Sverre Minnesjord og Torstein Fjeld (sign.)

Vedlegg: - Prosjektplan for bybanealliansen
- Informasjonsnotat Bybaneutvikling i Grenland

Behandling:
Grenlandssamarbeidet har ikke fellesmidler til rådighet til tilskudd til eksterne prosjekter og
Grenlandsrådet kan derfor ikke alene innvilge søknaden.
Bybaneutredningen er en del av Bystrategi i Grenland – samarbeidet.
Videre vises det til at søknaden også er oversendt Vekst i Grenland IKS.
Saken ble kort drøftet.
Vedtak:
Søknad om økonomisk støtte til etablering av en bybaneallianse i Grenland avslås med den
begrunnelse av Grenlandssamarbeidet ikke har egne midler til finansiering av eksterne
prosjekter.
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Sak 9/14 Henvendelse vedr. forprosjekt «Skagerak Sjømat- og Fiskerisenter»
Saken gjelder: Behandling av søknad om finansiering.
Behandling:
Grenlandssamarbeidet har ikke fellesmidler til rådighet til tilskudd til eksterne prosjekter og
Grenlandsrådet kan derfor ikke alene innvilge søknaden.
Videre vises det til at søknaden også er oversendt Vekst i Grenland IKS.
Saken ble kort drøftet.
Vedtak:
Søknad om økonomisk støtte til forprosjektet «Skagerak Sjømat- og Fiskerisenter» avslås
med den begrunnelse av Grenlandssamarbeidet ikke har egne midler til finansiering av
eksterne prosjekter.

Sak 10/14 Eventuelt
Ingen saker.

Neste møte i Grenlandsrådet: fredag 25. april 2014.
Kl 12 – 13 ble det avholdt møte i politisk styringsgruppe for Bytrategi Grenland.
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