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1/19 Institusjonalisering av møtepunkter 

Grenlandsregionen ønsker å etablere faste møtepunkter med 

stortingsbenken. Det ble derfor diskuter hvordan man kunne 

institusjonalisere møtepunktene mellom ordførerne og benken. 

Gjennom diskusjonen kom det frem at to faste møtepunkter mellom de 

aktuelle var et fornuftig antall møter. Benken understreket at de også var 

tilgjengelige ved behov, og at ordførerne måtte benytte seg av benken. 

Møtepunktene blir henholdsvis i januar/februar og i september/oktober. Et 

av møtene legges til Oslo, mens det andre legges til en 

Grenlandskommune. For møtet i Oslo er tirsdager den beste møtedagen for 

benken, mens møtet i en Grenlandskommune legges til en mandag. Det ble 

diskutert å legge Grenlandsrådet til et av de årlige møtene med 

stortingspolitikerne. 

Videre er det viktig at tematikken for møtene er god, og at man får fremdrift i 

sakene man arbeider med.  

Neste møtepunkt legges til januar/februar i 2020.  

 

2/19 Satsingsområder for Grenlandssamarbeidet 

Grenlandssamarbeidet har vært gjennom en revitaliseringsperiode. I den 

forbindelse er det utarbeidet satsingsområder for samarbeidet i tiden 

fremover. I lys av satsingsområdene var det enkelte temaer som ble 

diskutert nærmere. 
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Helse 

Status stråleenhet:  

Ordførerkollegiet ønsket en orientering knyttet til fremdriften og status for 

Strålesenteret i Skien. 

Tilbakemeldingene fra representant Bekkevold var at denne saken gikk 

videre som planlagt. Helse Sør-Øst har senteret på sin agenda. 

Benken orienterer ordførerne ved ev. endringer.  

Fastlegeordningen:  

Grenlandsordførerne orienterte om sine bekymringer knyttet til 

fastlegeordningen. Benken orienterte om at de var kjent med utfordringene, 

og at de tar med seg tilbakemeldingene fra ordførerne.  

 

Infrastruktur  

Jernbane: 

Grenlandsordførerne understreket betydningen av arbeidet med jernbane i 

Vestfold, og hva det har av betydning for Grenland.  

Videre understreket ordførerkollegiet at fremdriften til utbyggingen av 

jernbanen burde vært hurtigere. 

Ordførerkollegiet utformer et skriv angående jernbanen, med fokus på 

ønsket fremdrift og hvordan utbyggingen fungerer. Dette sendes til benken. 

 

Farleden Kragerø: 

Jone orienterte om status for farleden i Kragerø. 

Ordførerkollegiet utformer et notat angående farleden. Dette sendes til 

benken. 

 

Byvekstavtalen: Ordførerne orienterte benken om status for byvekstavtalen.   

 

Næring 

Grenlandsordførerne poengterte to områder som er svært sentrale for 

Grenland: Frier Vest og Datasenteret i Skien.  

Ved Frier Vest er det nødvendig med investeringer, blant annet knyttet til 

havna. Dette er investeringer som kommunen ikke kan stå for alene. Frier 
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Vest er et område som vil både ha regional, men også nasjonal betydning. 

Dette er det sentralt at benken bidrar til å synliggjøre.  

I tilknytning datasenteret vil det kunne oppstå endringer på kort tid. Det vil 

derfor kunne oppstå behov for bistand fra stortingsbenken på kort varsel.  

Benken orienterte også om full elavgift for kraft som brukes til kryptovaluta i 

datasentre. Det ble anbefalt å forhøre seg med Statkraft om hvordan de 

vurderer dette.  

Utdanning     

Universitetet: Grenlandsordførerne understreket viktigheten av campuset i 

Porsgrunn. Både ordførerne og benken ser på dagens struktur som viktig, 

både for Grenland, men også øvrige kommuner i fylket. 

 

3/19 Eventuelt 

Distriktsindeksen: Jone orienterte. Endringene får betydelige konsekvenser 

for Grenlandskommunene. Tallene til Telemarksforsking sendes til benken.  

Veistasjonene: Erik orienterte. Endringer i strukturen på veistasjoner vil 

kunne få konsekvenser for både næringsliv og privatpersoner. 

 

 


