MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Clarion hotell Bryggeparken, Skien
Møtedato: Fredag 9. juni 2017
År 2017, den 9.juni, holdt Grenlandsrådet møte på Clarion hotell Bryggeparken i Skien ,
under ledelse av leder Robin Kåss.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo
Drangedal Tor Peder Lohne, Astrid Lunde , Magnus Straume
Kragerø
Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Henriette Fluer Vikre
Porsgrunn Robin Kåss, Anne Karin A. Hansen
Siljan
Kjell Abraham Sølverød, Kim Vegard Rekvik, Else Marie Norheim
Skien
Hedda Foss Five, Erik Næs
Forfall:
Bamble:
Kragerø:
Porsgrunn: Janicke Andreassen
Siljan: Dag Jøran Myrvang (møtte ved vara)
Skien: Jan Terje Olsen
Drangedal: Arnt Olav Brødsjø (møtte ved vara)
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal:
Jørn Knudsen
Porsgrunn:
Aud Fleten
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Ole Magnus Stensrud
Kragerø:
Inger Lysa
Andre:
Hans Edvard Askjer, Telemark fylkeskommune
Næringssjef Hanne Gro Haugland
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Velkommen v/leder
Sak 17/17 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 2. mai 2017.
Vedtak: Protokollen godkjent.
-

Saker fra møtene i Ordførerkollegiet.
Referat fra møtet 18. mai var oversendt i forkant.
Drøfting vedr regionreformen og plassering av nytt fylkesmannsembetet.
Grenlandsrådet har tidligere uttalt ønske om at fylkesmannsembetet fortsatt skal ligge i
Skien.
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Forslag om at Grenlandsrådet gjentar tidligere vedtak og oversendes dette igjen med
ønske om at regjeringen følger opp dette. Videre gis ordførerne et mandat til å lag en
strategi for hvordan Grenland skal jobbe videre for å sikre flest mulig arbeidsplasser til
regionen sett i lys av gjennomføringen av regionreformen og omstrukturering av regional
stat.
Vedtak:
1. Grenlandsrådet gjentar sitt tidligere vedtak om fylkesmannsembetets fremtidige
lokalisering. Vedtaket sendes Kommunalministeren.
2. Ordførerkollegiet setter ned en tverrpolitisk gruppe som lager en strategi for hvordan
Grenlands skal jobbe videre for å sikre flest mulig arbeidsplasser til regionen sett i lys
av gjennomføringen av regionreformen og omstrukturering av regional stat.
3. Grenlandsrådet støtter Telemark fylkestings krav om at en fremtidig fellesnemd skal
settes sammen av et likt antall medlemmer fra de to fylkene.
-

Vannscooter – lokal forskrift - status
Ordfører Jone Blikra orienterte om status i saken. Notat om saken var oversendt i forkant
av møtet.
Vedtak: Grenlandsrådet tok saken til orientering.

Representantskapsmøte for Vekst i Grenland IKS ble gjennomført. Det vises til egen
protokoll.
Sak 19/17 Felles retningslinjer mot sosial dumping – til behandling
Saken gjelder: Forslag til revidert «Skiensmodell» for tiltak mot svart arbeid og sosial
dumping for Grenlandskommunene.
Styreleder for GKI Jan Sæthre orienterte kort om prosessen og bakgrunnen for forslaget slik
den legges frem for Grenlandsrådet.
Vedtak:
1.
Forslag til revidert Skiensmodell- for tiltak mot svart arbeid og sosial dumping
anbefales for kommunenes Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien
kommuner med følgende endringer:
a)
Pkt. 5, første setning Oppdragsgiver tillater ikke mer enn ett ledd i
kontraktskjeden under hovedleverandør.
b)
Pkt. 8. første setning Når verdien av tjenestekontrakter er minst 1,75 millioner
NOK eksl. mva. og kontakter innen bygge- og anleggsarbeider er minst 0,5
millioner NOK ekskl. mva., og har en varighet på over 3 måneder, skal
Leverandør og eventuelle underleverandører være tilknyttet en
lærlingeordning og lærlingen(e) skal delta i arbeidet med oppfyllelse av denne
kontrakten.
2.
Saken oversendes til politisk behandling i alle seks kommunene.
Sak 20/17 Dialogmøte med Sykehuset Telemark –
Orientering fra sykehusdirektør Tom Helge Rønningen om status for sykehuset med
særskilt fokus på strålesenteret og prosjektet vedr. miljømedisin kompetansesenter.
Grenlandsrådet gratulerte Rønningen med jobben som direktør for sykehuset.
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Grenlandsrådet takket for en god orientering og ønsker å bidra til utviklingen av Sykehuset
Telemark.
Sak 21/17 Høring
Sivilforsvaret – Høringsuttalelse til behandling.
Saken gjelder:
Forslag til høringsuttalelse fra Grenlandsrådet til «Høring om sivilforsvarsstudiens
anbefalinger om hvilket Sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden.»
Vedtak:
Forslag til høringsuttalelse vedr Sivilforsvaret – konseptutredningen vedtatt enstemmig.
Høringsuttalelsen sendes Justis- og beredskapsdepartementet i dag.
Sak 22/17 Eventuelt
Sak fra Heidi Herum: Norsk katapult
Forslag til vedtak:
Grenlandsrådet er kjent med søknadsprosess som Herøya industripark er i gang med om
etablering av Norsk katapult og ønsker å støtte opp om dette.
Herøya industripark inviteres til første møte i Grenlandsrådet høst 2017 for å informere om
Norsk katapult og hvordan Grenlandsrådet og kommunene kan bidra positivt i denne
søknadsprosessen.
Vedtak: Grenlandsrådet oversender forslaget til Ordførerkollegiet for vurdering og
oppfølging.
Sak fra Kim Vegard Rekvik: Siljan skisenter.
Siljan skisenter, tidligere Grenland skisenter er et viktig vintersportssted for Grenland, Nedre
Telemark og omliggende områder. Skisenteret er et viktig vintersportssted for hele
befolkningen i området. Dette vil være det eneste alpinstedet med heis. Det er ikke andre
alternativer i området.
Er det interesse fra de andre kommunene om å felles se på ny struktur på anlegget?
Vedtak:
Grenlandsrådet ber rådmannskollegiet se på saken og vurdere mulighetene for et samarbeid
og felles bidrag for opprettholdelse av skisenteret.
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