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  MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 
Møtested: Kulturhuset Ælvespeilet sal 2, Porsgrunn   
Møtedato: 5. juni 2015  

 
År 2015, den 5. juni, holdt Grenlandsrådet møte på Kulturhuset Ælvespeilet i Kragerø under 
ledelse av leder Hedda Foss Five.  
 
Følgende medlemmer var til stede: 
Bamble Jon Pieter Flølo  
Drangedal Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 
Kragerø Kåre Preben Hegland 
Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan  
Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Brynjar Rismyhr 
Skien Hedda Foss Five,  Jan Terje Olsen, Geir Arild Tønnessen 
 
Forfall: 
Bamble: Linda Holien, Unni Brekka Kiøsterud 
Kragerø: Henriette Fluer Vikre, Jone Blikra  
Porsgrunn: Erik Johan Bystrøm 
Siljan: Jan Olav Hagen 
Skien:  
Drangedal: Karianne Sydtveit Reiten (møtte med vara), Jon Andre Nesland  
 
Fra rådmennene deltok: 
Bamble: Tore Marthinsen 
Drangedal: Jørn C.S Knudsen 
Porsgrunn: Per Wold 
Siljan:  Jan Sæthre 
Skien:  Ole Magnus Stensrud 
Kragerø: Bjørn Hagen 
 
Andre: 
Per Anders Oksum, Helse sør-øst 
Kristian Bogen, HiT 
Næringssjef Hanne Gro Haugland  
Prosjektleder Are Kristiansen 
Birgitte Hellstrøm, Tfk 
Mette Gundersen, Skien kommune 
Ivar Nilsen, Kranringen  
Gard Madsen, Herøya Industripark 
 
Protokollfører: 
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 
 
 
 
Følgende ble behandlet: 
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Sak 16/15 Politireformen 
Politidirektør Odd Reidar Humlegård var invitert til å orienterer Grenlandsrådet men meldte 
forfall. 
Grenlandsrådet drøftet kort status for politireformen og grenlandsregionens ståsted og 
muligheter. 
 
Konklusjon: 
Politidirektør Humlegård inviteres til neste møte i rådet - 11 september 2015. 
 
Grenlandsrådet ønsker å sende en interessehenvendelse til departementet vedr politireformen. 
Ønsker å signalisere interesse og mulighet for lokalisering i Grenland.  
Leder og sekretariatet utformer et forslag til brev. Forslaget sendes ordførerkollegiet.  
Tema tas opp med Larvik kommune i avtaltt møte den 23. juni. 
 
Sak 17/15 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 9.-10. april 2015. 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjent. 
 
Sak 18/15 Orienteringssaker 
- Kort runde med info om behandling av kommunereformsaken. 
I tillegg kommenterte rådet følgende: 
Viktig at informasjon om prosess og sak kommer ut til alle politikerne i kommunene. 
Dette er spesielt viktig siden det er et valgår. Ordførerne har et særskilt ansvar for dette. 
Det forberedes en sak vedr innbyggerhøring som legges frem til høsten. Dette tas opp i neste 
Grenlandsråd. Her vil også ideen om en intensjonsavtale tas opp.  
 
- Referat fra Ordførermøte 24.4.15 og 27.5.15 
Ordførermøtene - leder orienterte kort om temaer som er oppe i ordførermøtene.  
Rådet var innom temaene som Herøya industripark ev kjøp, flyplass Geiteryggen, Frier vest 
sykehuset mm. 
 
- Kort orientering om møtet med Østre Agder 29.5.15 – referat sendt Grenlandsrådets 
medlemmer. 
 
- Kommunevalg 2015 – felles annonsering for grenlandskommunene iverksatt. 
 
- Strategi for idrett og friluftsliv – kort orientering om henvendelse fra Tfk om prosess. 
Presentasjon sendes ut. 
 
- Klimavalgalliansen – Sekretariatet redegjorde for henvendelse fra Klimavalgalliansen og 
oversendelse av spørsmål til partiene. 
 
- NTP arbeidet. - hvordan skal rådet involveres? Kort drøfting. ViG jobber med dette og 
sekretariatet sitter i arbeidsgruppe for prosess med kommunene. Det vurderes å invitere 
fylkeskommunen til Grenlandsrådet for orientering om prosess høsten 2015. 
 Ingen øvrige saker 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
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Representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS – se egen protokoll. 
 
Sak 19/15 Næringsutvikling– Vekst i Grenland IKS – status og aktuelle prosjekter 
v/næringssjef Hanne Gro Haugland 
Presentasjon vedlegges protokollen. 
 
Regionalt partnerskap - Grenlandskommunen ønsker mer info om forslaget og om hvordan 
det operative felles næringsarbeidet skal fungere. Er spørrende til om dette forslaget svarer 
opp behovet for et effektivt næringsapparat. Grenlandsrådet ønsker at også kommunenes 
felles næringssjef møter  
Tfk inviteres til rådet med denne saken. 
Hedda Foss Five følger opp overfor fylkeskommunene. 
 
Ny Strategisk Næringsplan for Grenland - kort om prosessen 
Omdømmeundersøkelse – kort orientering. 
 
Kort om hvordan kommunene kan få gitt signaler til Vig om dagsaktuelle saker? 
Vi har SNP med må ha fokus på forholdet mellom Vig og kommunene vedr dagsaktuelle 
saker. Vig: dette er et fokus for selskapet og det drøftes løpende.  
 
Rådmann Tore Marthinsen orienterte om arbeidet med næringsområdet Frier Vest og 
refleksjon rundt muligheter for finansiering av første fase. Presentasjonen oversendes 
Grenlandsrådets medlemmer 
 
Konklusjon: 
Grenlandsrådet ber leder Hedda Foss Five kontakte fylkeskommunen vedr saken om regionalt 
partnerskap. Rådet ønsker at fylkeskommunen utsetter endelig behandling av saken med den 
hensikt å få til en dialog med kommunene i Grenland før endelig beslutning om hvordan 
partnerskapet skal organiseres. 
For øvrig tar rådet orienteringene til etterretning. 
 
Sak 20/15 Prosjektet «Mer vekst i Grenland» - søknad om deltakelse i  
KMDs Byregionprogram fase 2 – til behandling 
 
- Presentasjon av søknad sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
- Delprosjekt 1 – Strategisk Næringsplan for Grenland – v/Hanne Gro Haugland 
- Delprosjekt 2 - Kartlegging av og strategi for næringsarealer – v/prosjektleder  
Are Kristiansen og Gard Madsen og Ivar Nilsen fra næringslivets arbeidsgruppe. 
 
Konklusjon: 
Grenlandsrådet godkjenner søknad om og deltagelse i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets Utviklingsprogram for byregioner – fase 2. Videreføring av 
prosjektet «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» slik det fremgår av vedlagte 
søknad legges til grunn for arbeidet. 

 
Sak 21/15 Henvendelse fra Regjeringen vedr flyktninger 
Hedda Foss Five orienterte fra møte med statssekretæren i integreringsdepartementet. 
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Delegasjonen fikk frem grenlandskommunenes felles budskap og kravet om full 
kompensasjon for kommunenes utgifter. Regjeringen har ikke lagt inn mer enn det som i dag 
ligger i budsjettet. Stortingsflertallet drøfter saken vedr økonomisk kompensasjon. 
 
Konklusjon: 
Tatt til orientering. 
 
Sak 22/15 Sykehuset Telemark – status 
Styreleder Helse Sør Øst Per Anders Oksum orienterte. Særskilt fokus på prosessen knyttet til  
stråleenhet.  
Helse sør øst er i dialog med sykehuset Telemark om det videre arbeidet med sykehusets 
utviklingsplan og idefase. 
Presentasjonen vedlegges protokollen. 
Stråleenheten og realisering av utviklingsplanen til sykehuset er to separatet saker. Vil 
imidlertid kunne ses i sammenheng, jf utviklingsplanen. Telemark/sykehuset bør ha en god 
plan for et alternativ lokalisering/bygging av en stråleenheten - som ikke er direkte koblet mot 
nybygg (jf utviklingsplanen). 
 
Konklusjon: 
Grenlandsrådet er opptatt av utviklingen av Sykehuset Telemark og ønsker å støtte opp om 
dette. Rådet tar orienteringen til etteretning. 
 
Sak 23/15 Høgskolen i Telemark – dialogmøte 
Status v/ rektor Kristian Bogen. 
Grenlandsrådet gratulerer HiT med god og rask prosess og positive vedtak om fusjon! Neste 
år begynner prosessen med universitetssøknad og gjennomføring av fusjonen. 
Grenlandsrådet ønsker å støtte opp om prosessen. Viktig å sammen ha fokus på infrastruktur 
og campusutvikling. Her mener HiT at vi har et godt samarbeid i dag og at det er viktig å 
fortsette. Viktig å tilrettelegge for ekspansjon og utvikling av Kjølnes -hele Grenlands 
studiested. 
 
Konklusjon: 
Grenlandsrådet gratulerer HiT med god og rask prosess og positive vedtak om fusjon! 
Grenlandsrådet ønsker å støtte opp om prosessen og videreføre et godt samarbeid mellom 
kommunene og HiT. 
 
 
Sak 24/15 Høring 
Ingen saker. 
 
Sak 25/15 Eventuelt 
 
Det ble gjort avtale mellom de kommunene som er eiere av Skagerak Energi om et felles møte 
om fremtidig eierforvaltning. Porsgrunn kommune holder i dette. 
 
 
 
 
Neste Grenlandsråd: Fredag 11. september 2015 
 


