MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Quality hotel Skjærgården, Langesund
Møtedato: 8. mars 2016
År 2016, den 8. mars, holdt Grenlandsrådet møte i Langesund, under ledelse av leder Hedda
Foss Five.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Halgeir Kjeldal, Heidi Herum,
Drangedal Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume
Kragerø
Jone Blikra, Henriette Fluer Vikre, Grunde Knudsen
Porsgrunn Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen
Siljan
Kjell Abraham Sølverød, Dag Jøran Myrvang, Knut Erik Garmo
Skien
Hedda Foss Five, Erik Næs, Jan Terje Olsen
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo
Kragerø: Charlotte Therkelsen Sætersdal
Porsgrunn:
Siljan: Kim Vegard Rekvik
Skien:
Drangedal:
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn C.S Knudsen
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Skien:
Ole Magnus Stensrud
Kragerø:
Inger Lysa
Andre:
Næringssjef Hanne Gro Haugland
Morten Næss, Grenlandssamarbeidet
Sølvi Wreen, Fagforbundet
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.

Følgende ble behandlet:
Velkommen v/leder Hedda Foss Five
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Sak 1/16 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 20. november 2015.
Vedtak: Protokollen godkjent.
Sak 2/16 Handlingsplan 2016 for Grenlandssamarbeidet
Handlingsplan for 2016 ble lagt frem til behandling.
Vedtak:
Forslag til budsjett og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2016 vedtas slik den er
forelagt med følgende endring: Prosjektet «Kommunereformen i Grenland» endres i tråd med
de føringer som fremkommer i felles formannskapsmøte den 9. mars 2016.
Sak 3/16 Reviderte retningslinjer for omstilling/omorganisering i Grenlandssamarbeidet
Reviderte retningslinjer ble lagt frem til behandling
Retningslinjene er allerede vedtatt i alle kommunene, med unntak av Drangedal som har de
oppe til endelig behandling i kommunestyret den 17. mars.
Vedtak:
Grenlandsrådet vedtar forslaget til reviderte retningslinjer for omstilling/omorganisering i
Grenlandssamarbeidet.

Sak 4/16 Aktuelle regionale saker
v/Ordførerkollegiet
Orientering om følgende saker av felles interesse:
-

Politireformen – se kopi av innsendt felles høringsuttalelse oversendt i møtet. Kort
orientering om felles uttalelse og prosessen fremover v/Per Wold. Ordførerkollegiet
har bedt om møtet med politimesteren i Sør-øst politidistrikt.
Drøfting av arbeidet fremover. Viktig å holde fokus på dette og fortsette å jobbe for
lokaliseringer i Grenland og Telemark. Kopi av uttalelsen sendes stortingsbenken og
øvrige aktuelle aktører.

-

Sykehuset Telemark – stråleenhet – v/Hedda Foss Five, Skien. Helse Sør-Øst har utsatt
beslutningen - høring blant helseforetakene. Kommunen inviteres til en
høringskonferanse i Oslo. Det settes opp buss til konferansen – oppfordring til at alle
kommunene blir med på dette. Oppmøte kl. 12.45 den 15. mars på rådhusplassen i
Skien. Ønsker en nasjonal pressedekning på bussturen inn. Argumentasjonshefte vil
bli omdelt i forkant. Det holdes et innspill fra Telemark på høringskonferanse.

-

Ambulansehelikopter – base i Telemark. Forslag til uttalelse omdelt i møtet. Uttalelsen
oversendes Telemark fylkeskommunen og det bes om at det inviteres til en dialog
mellom de mest aktuelle lokaliseringene, slik at Telemark kan stå samlet i denne
debatten videre.

-

Sjøtrafikksentralen – v/Robin Kåss. Fikk innsyn i dokumenter og et møte med
statssekretæren i Samferdselsdepartementet. Ønske om besøk av statssekretæren til
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sjøtrafikksentralen. Det sendes en henvendelse fra Grenlandsrådet til statssekretæren
der det vises til at han har takket ja til å besøke sjøtrafikksentralen i Brevik og at
Grenland ønsker å få til et slikt besøk så snart som mulig.
-

Utbygging av Gardermoen og forholdet til rutetilbudet på Torp v/Jan Terje Olsen. Her
bør Grenland engasjerer seg sammen med Vestfold. Viktig for næringslivet i Grenland
å sikre tilbudet på Torp.

-

Ineos – statsgaranti v/Hallgeir Kjeldal. Viktig å fortsette arbeidet med dette. Viktig for
Ineos og også for andre aktører som ønsker å satse i regionen. Forslag til uttalelse
vurderes oversendt Telemark fylkeskommunene for å samordne arbeidet med dette.

Vedtak:
Grenlandsrådet tar oversendt henvendelse til politimesteren til etterretning og støtter
innholdet. Det arbeides videre med saken fra grenlandskommunene i felles sak.
Uttalelsene vedr. ambulansehelikopter og sjøtrafikksentralen vedtatt. Kopi sendes til
Stortingsbenken, samt andre aktuelle aktører knyttet til den enkelte sak.
Øvrig informasjon tatt til orientering.

Sak 5/16 Orientering om arbeidet med Kystkultursenter på Smietangen i Langesund
v/ Bamble kommune og prosjektleder Kirsti Arvesen Nesheim
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 6/16 Høring
Ingen saker.
Sak 7/16 Eventuelt
Ingen saker.
Jernbane – IC-utbygging – felles møte med Vestfoldkommunene.
I forlengelsen av møtet ble det avholdt et felles møte med representanter fra Larvik og
Sandefjord. Tema for møte var felles uttalelse og arbeid for rask utbygging av dobbeltspor
gjennom Vestfold – jernbanesatsingen. Felles uttalelse med tre av Vestfoldkommunene
vedtatt, se vedlegg.
Følgende oppfølging ble vedtatt: Larvik kommune tar initiativet til et nytt møt ifbm. Møte i
Plattform Vestfold samarbeidet i mai måned. Her møter Skien og Porsgrunn og de fikk
mandat til å representerer alle seks grenlandskommunene i dette arbeidet.
Fra kl. 13.00 ble det avholdt felles temamøte for alle seks formannskapene.
Tema dag 1: Ny strategisk næringsplan for Grenland og Strategi for næringsarealer.
Tema dag 2: Videre arbeid med kommunereformen og Grenlandssamarbeidet.
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