Referat – Grenlandssamarbeidet 10. og 11. januar
2019
Møtested: Kragerø Resort, Kragerø
Møtedato:10 og 11. januar 2019
År 2019, den 10 og 11. januar, holdt Grenlandssamarbeidet en samling på Kragerø Resort, under
ledelse av Hedda Foss Five (10.01.19) og Tor Peder Lohne (11.01.19).
Følgende medlemmer var til stede begge dager:
Bamble
Hallgeir Kjeldal, Heidi Herum
Drangedal Arnt O. Brødsjø, Magnus Straume
Kragerø
Jone Blikra, Charlotte, T. Sætersdal
Porsgrunn Janicke Andreassen,
Siljan
Kjell A. Sølverød, Dag J. Myrvang
Skien
Erik Næs
Følgende var til stede én dag:
Bamble
Jon P. Flølo
Drangedal Tor Peder Lohne
Kragerø
Porsgrunn Robin Kåss, Anne Karin A. Hansen, Trond Ingebrigtsen
(vara)
Siljan
Skien
Hedda F. Five
Forfall:
Bamble:
Drangedal:
Kragerø:
Porsgrunn:
Siljan:
Skien:

Tor P. Lohne
Henriette F. Vikre
Kim V. Rekvik
Jan T. Olsen

Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen – (forfall 11.01)
Drangedal:
Jørn Knudsen – (forfall 11.01)
Kragerø:
Inger Lysa
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Ole M. Stensrud
Tillitsvalgte:
Representant ViG:
Telemark fylkeskommune:
Protokollfører:

Saks-/løpenr.:
19/00266-3

Tore Nygaard (LO), Arvid Svendsen (Hovedverneombud)
Thor Oscar Bolstad
Hans Edvard Askjer
Sondre Groven, Grenlandssamarbeidet
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Torsdag 10.januar:
Sak
Tema
Innlegg ordførere.
1
Etter en presentasjon av samtlige som var til stede, holdt hver av
ordførerne en individuell innledning til samlingen. For Drangedal var det
varaordfører som holdt innledningen, grunnet forfall fra ordfører.
Innledningene omhandlet fremtiden til Grenlandssamarbeidet. Ordførerne
la frem hva som var viktig for sin kommune, samt hva kommunen kunne
bidra med i samarbeidet.
Flere av temaene som ble trukket frem var rettet mot sykehuset,
infrastruktur, universitetet og samfunnsutvikling.
2

Telemarksforsking: Regional analyse Grenlandsregionen

3

Knut Vareide orienterte. Rapporten legges ut på Grenlandssamarbeidet
sine nettsider.
Presentasjon av ViG ved styrets nestleder, Thor Oscar Bolstad.
Bolstad delte sine tanker om den fremtidige næringsutviklingen i Grenland
og ViG sin rolle fremover. Det ble særlig etterspurt konkrete mål og
ambisjoner for ViG sitt arbeid.

4

Debatt knyttet til innledningene og presentasjonene.
Debatten var knyttet til hvilke områder som vil være sentrale for
Grenlandssamarbeidet i tiden fremover. Følgende temaer ble særlig
diskutert.
 Samfunnsutvikling
o Samarbeidet har et forbedringspotensial innen
samfunnsutvikling, noe man bør arbeide for å forbedre i
tiden fremover.
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19/00266-3



Lokalisering
o Kommunene bør ikke kjempe om de bedriftene som
allerede er lokalisert i Grenland, men forsøke å tiltrekke seg
bedrifter utenfra.
o Det ble diskutert hvorvidt en arbeidsgruppe, på vegne av
kommunene, kan møte potensielle nyetableringer
angående lokalisering.



Mål og ambisjoner
o Samarbeidet bør utarbeide konkrete mål og ambisjoner,
som det skal jobbes for å oppnå. Disse målene og
ambisjonene må følges opp med handlinger.



Møtepunkter
o Både med tanke på involvering og forankring, var det flere
som ønsket hyppigere møtepunkter hvorpå
formannskapene fra hver enkelt kommune var med.



Ordførerkollegiet må ta tak i alle innspillene som har kommet.
Disse må konkretiseres og forankres videre.
o ViG bør involveres tidlig i denne dialogen, særlig knyttet til
problemstillingene om mål og ambisjoner ved
samfunnsutviklingen.
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Det ble også trukket frem at samarbeidet bør ta tak i de
temaene/områdene som de enkelte kommunene kan enes om.
Fredag 11.januar
Saksnr.
Tema
Oppsummering/ konkretisering av gårdagens diskusjon.
5

6

I hovedsak ble temaene fra debatten dagen før trukket frem. Temaene og
problemstillingene må imidlertid konkretiseres og operasjonaliseres.
Videre ble det også trukket frem at man må fortsette arbeidet rettet mot
universitetet, sykehus, infrastruktur/samferdsel.
Status jernbanesatsing – og betydning av Grenlandsbanen
Per Wold orienterte.
Porsgrunn, Skien og Telemark fylkeskommune kommer med
høringsuttalelser
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