REFERAT
Referat fra Ordførerkollegiet 27.5.2015
Sted:

Ælvespeilet sal 2, Porsgrunn

Møteleder:

Øystein Beyer

Referent

Karianne Resare

Til stede:

Hedda Foss Five, Øystein Beyer, Gunn Berit R. Holmelid, Karianne Sydtveit Reiten, Jon Pieter
Flølo, Kåre Preben Hegland, Per Wold

Forfall:
Kopi til:

Rådmenn, www.grenlandssamarbeidet.no
Ansvar / frist

Sak 35/15 Referat fra møte 24.4.2015
Konklusjon: Referatet godkjent.
Sak 36/15 Orienteringssaker
Saker under arbeid fra daglig leder og rådmannskollegiet:
Valgannonsering- felles annonser for grenlandskommunene i samarbeid med TA.
Referat fra rådmannsmøter i Sveits
Orienteringer fra ordførerne:
Porsgrunn - kort orientering om Bystrategimøte tidligere samme dag og prosess vedr
Herøya industripark.
Kragerø - kort om sak vedr sykehuset mm.
Bamble - kort om utredningen og rapport fra forprosjekt Frier Vest.
Konklusjon:
Tatt til orientering.

Ansvar / frist
Sak 37/15 Møte Østre Agder – Grenland 29. mai - forberedelse
Møtet holdes i Risør rådhus fredag 29. mai kl. 9.00 – 14.30. Agenda og møteinnkalling er sendt ut.
Agenda med tidsangivelse sendes ut torsdag. Innlegg av Terje Lien Aasland,
Knut Vareide og Reidar Bråthen.
Tema er: Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner?
bakgrunnen er et fellesmøte for rådmennene i regionene der det ble vedtatt et forslag
om å avholde et kontaktmøte for ordførere og rådmenn. Dette er et første kontaktmøte.
Forslag til presentasjoner fra Grenland ble lagt fram i møtet.
Konklusjon:
Hedda Foss Five holder presentasjonene fra Grenland under punkt 1 og 2 på
dagsorden. Kåre Preben Hegland forbereder to korte innlegg under punkt 3 og 4.

Hedda Foss
Five/Kåre Preben
Hegland

Ansvar / frist
Sak 38/15 Møte Larvik – Grenland
Tid og sted.
Agenda og strateginotat.
I sist ordførermøte ble det konkludert med at dere ønsket et felles møte med Larvik
kommune. Et fellesmøte med Østre Agder kommunene er avtalt den 29. mai og
både Agder og Vestfold er sentrale alliansepartnere når det gjelder endringer i
regional stat/statlige arbeidsplasser til regionen. Kan vi søke støtte fra disse i noen
saker mens vi igjen støtter etableringer i nabofylkene i andre?
Ordførerkollegiet konkluderte med at dere ønsket et møte med Larvik og
et strateginotat til dette møtet.
Et slikt notat vil nødvendigvis inneholde mye politikk. Det er også tatt flere initiativ
siden sist ordførermøte og spørsmålet er nå hvordan vi legger opp et møte med
Larvik og en strategi. Rådmennene har drøftet hva et slikt notat kan inneholde.
Følgende områder kan være aktuelle og ble drøftet i møtet:
Sykehuset Telemark - stråleenhet
Veiselskapet (her jobbes det i regi av Tfk og ViG)
Havn
Politireform (blir satt på agendaen i Grenlandsrådet 5. juni med besøk av
Politidirektøren. Kommunene har mottatt en henvendelse far Larvik der det bes om
støtte til en etablering i Larvik.))
HiT – fusjon og universitetsstatus (blir satt på agendaen i Grenlandsrådet 5. juni
med besøk av Bogen).
Konklusjon:
Ordførerne vil foreslå et møte med Larviks ordfører og rådmann den 23. juni.
Per Wold sjekker om dette er en mulig dato for Larvik.
Saken tas opp med Grenlandsrådet den 5. juni.
Sak vedr økonomisk støtte til arbeidet for etablering av veiselskapet behandles nå politisk i
alle kommunene. ViG IKS gjennomfører dette arbeidet på vegne av kommunene.
Ordførerne ønsker at de bevilgede pengene fra kommunene innbetales til ViG, for
videreformidling og bruk i arbeidet.
Ordførerne enige om å avvente avklaringen vedr. veiselskapet før kommunene besvarer
henvendelsen fra Larvik om støtte til etablering knyttet til politireformen.

Per Wold

ViG/Karianne

Ansvar / frist
Sak 39/15 Mottak av flyktninger - felles strategi i Grenland?
Er det noe vi grenlandskommunene kan gjøre sammen?
Felles dialog med sentrale myndigheter?
Sak fra Øystein Beyer, jf. Ordførermøte 24.4.15.
Runde vedr behandlingen i kommunene av henvendelsen fra statsråd Horne.
Kommunene vil følge opp det de tidligere har lovet og for øvrig avvente behandlingen
av flyktningesaken i Stortinget.
Hedda Foss Five har bedt om et møte med departementet om saken og skal møte
statssekretæren onsdag 3. juni i Oslo. Hun vil representere alle grenlandskommunene
og fremføre felles synspunkter og innspill. De øvrige ordførerne som ønsker å delta
gir tilbakemelding om dette til Skien.
Konklusjon:
Tatt til orientering.
Hedda Foss Five orienterer Grenlandsrådet om møtet med statssekretæren den 5. juni. Hedda Foss Five/alle
De øvrige ordførerne som ønsker å delta på møtet 3. juni gir tilbakemelding om dette
til Skien.

Karianne

Ansvar / frist
Sak 40/15 Grenlandsrådet 5. juni – forberedelse
Møtet avholdes i Porsgrunn – Ælvespeilet sal 2. Innkalling og saksdokumenter er
sendt ut til medlemmene. Kort gjennomgang av agendaen.
Karianne redegjorde for henvendelser fra Klimavalgalliansen, Telemark
Fylkeskommune og Ivar Moen vedr innspill til orienteringer og saker for rådet.
Konklusjon:
Orientering om status i kommunereformarbeidet tas ut da saken er under behandling i
kommunene.
Styreleder Oksum i Helse Sør Øst inviteres til sak 22/15.
Pga liten tid og mange store saker tas orientering fra Telemark fylkeskommunen vedr.
Strategi for idrett og friluftsliv 2016 – 2019 ut.
Karianne
Henvendelsen fra Klimavalgalliansen imøtekommes ikke av samme grunn.
Ordførerne ønsker imidlertid å bidra til å videreformidle spørsmålene fra
Klimavalgalliansen til alle partiene som stiller valglister. Dokumentene kan sendes
sekretariatet for videreformidling.
Henvendelse vedr uttalelse fra Grenlandsrådet i deponisaken tas ikke opp med rådet i
dette møtet. Ordførerne ønsker å avvente den statlige behandling av saken.
Sak 41/15 Næringsarbeidet – felles næringsselskap – aktuelt spørsmål
«Opprettelse av næringssjefstilling i Kragerø kommune, får dette konsekvenser hvordan vi arbeider
med næringsarbeid gjennom vårt felles næringsselskap ViG?»
Kragerø svarte at denne ressursen skal ta seg av reiselivsoppgaver og de oppgavene
som ikke er lagt til ViG IKS.
Innspill fra ordførerkollegiet om at stillingsbetegnelsen bør vurderes
(ikke næringssjef) for å unngå spørsmål om forholdet til felles næringsselskap.
Konklusjon:
Tatt til orientering.

Ansvar / frist
Sak 42/15 Grenland Havn IKS – godtgjørelse representantskapsmedlemmer.
Det ble vist til brev fra Grenland havn sendt eierkommunene.
Konklusjon:
Grenland Havn bes lage et forslag til felles retningslinjer for godtgjørelse til
representantskapsmedlemmene. Det undersøkes om selskapet kan finansiere
Godtgjørelsen fra eget budsjett.

Kl 14.00 – 16.00 KVU Grenlandsbanen – referansegruppemøte (Arr. Jernbaneverket)
Neste møter i Ordførerkollegiet: Dette var siste ordinære ordførerkollegium før
sommeren. Forslag om en avslutning for denne periodens ordførerkollegium i
august. Forslag til opplegg sendes Karianne.
Neste Grenlandsråd: fredag 5. juni 2015

