
 

 
Innkalling 

Møte i Grenlandsrådet 24. november 2017 
 

Til: Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo 

Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 

Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Henriette Fluer Vikre 

Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen 

Kjell Abraham Sølverød, Kim Vegard Rekvik, Dag Jøran Myrvang 

Hedda Foss Five, Erik Næs, Jan Terje Olsen 
 

Tore Marthinsen, Per Wold, Inger Lysa, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn C. S. Knudsen 

Sted: Bø hotell, Bø 

Tid: Kl. 09.00 – 12.00 (Lunsj kl. 12 – 13) 

 

 

 

 SAKSLISTE:  
Kl. 9.00 – 9.05 Sak 23/17 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 9. juni 2017. 

Vedlegg 1. 
Kl. 9.05 – 9.30 Sak 24/17 Aktuelle regionale saker/orienteringer  

- Datasenter til Grenland 

- Øvrige saker. 

 
Kl. 9.30 – 10.00 Sak 25/17 Forslag til felles strategi for næringsarealer i Grenland – Prosjekt  

«Mer vekst i Grenland» 

Fremleggelse av sluttrapport og forslag til felles strategi for næringsarealer i Grenland.  

 
Kl. 10.00 – 11.00 Sak 26/17 Videreutvikling av næringsutviklingssamarbeidet 

Fremleggelse av forslag fra Ordførerkollegiet.  

Kl. 11.00 – 11.30 Representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS 

Se egen innkalling og utsendte saksdokumenter.  

Kl. 11..30–  Sak 27/17 Møteplan for Grenladsrådet 2018 

 
                  -12.00 Sak 28/17 Eventuelt 

 
Kl. 12.00 Lunsj 



Vedlegg 1 

    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.  

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. 

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 igang 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.  

  



Saksframlegg 

 

 

Sak 24/17 Aktuelle regionale saker/orienteringer  

 

Datasenter til Grenland - orientering 
 

Løvenskiold har som grunneier sammen med Skien kommune og Telemark fylkeskommune 

etablert næringsutviklingsselskapet Skien Datasenter Utvikling AS som har til formål å 

tilrettelegge for etablering av storskala datasenter på Rød i Skien. 

Leopold Løvenskiold vil orientere rundt: 

- Bakgrunn for behovet for datasenter generelt 

- Nasjonal og regionalt initiativ 

- Lokal løsning 

- Konsekvenser og muligheter for Grenland 

 

 

 

 

 

 

  



 

Saksframlegg 

 

 

Sak 25/17 Forslag til felles strategi for næringsarealer i Grenland.  

- Prosjekt « Mer vekst i Grenland». 

 

Forslag til innstilling:  

1. Grenlandsrådet godkjenner «Strategi for næringsarealer i Grenland», datert 24.11.2017. 

 

2. Strategien legges til grunn for videre felles innsats og arbeid for næringsutvikling i 

regionen og den enkelte kommunes nærings- og planarbeid.  

 

3. Grenlandsrådet som politisk samarbeidsarena vil drøfte og koordinere arbeidet med de 

regionale satsingsområdene og aktivt jobbe for å sikre gjennomføring av strategien for 

næringsarealer i Grenland. 

 

4. Grenlandsrådet gir Vekst i Grenland i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen, 

Statens vegvesen og næringsgruppa (representanter fra næringslivet) oppdraget med å 

utarbeide et mandat for oppfølging og gjennomføring av strategien. Mandatet skal 

inneholde forslag til videre organisering av samarbeid om utvikling av næringsarealer, 

deltagende aktører, ressursomfang, tiltak og fremdrift. Mandatet legges frem for 

Grenlandsrådet i neste møte februar 2018. 

 

5. Strategi for næringsarealer i Grenland, datert 24.11.17 legges til grunn ved rullering av 

arealplaner i kommunene i Grenlandssamarbeidet.  

 

6. Grenlandsrådet ber om at endelig vedtatt strategi behandles som grunnlag og innspill til 

følgende planer og prosesser:  

a. ved rullering av regional plan for samordna areal og transport for Grenland (ATP-

Grenland), regional plan for samordna areal og transport for Telemark (ATP-

Telemark). 

b. utarbeidelse av ny regional plan for verdiskaping 

c. byutredning Grenland og eventuell framtidig byvekstavtale med staten 

 

7. Forslag til strategi for næringsarealer i Grenland oversendes de seks 

grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune for politisk behandling.  

 

Bakgrunn 

Det skal være attraktivt å drive og etablere næringsvirksomhet i Grenland. Regionen må derfor 

ha relevante næringsarealer for alle typer næring, og arealene må ha riktig størrelse og 

beliggenhet. Kommunene har derfor gått sammen med fylkeskommunen og Statens vegvesen for 



å fremskaffe en oversikt over næringsarealene som finnes i dag, og utarbeide en strategi for 

videre utvikling av næringsarealer. Strategiarbeidet er forankret i Strategisk næringsplan for 

Grenland 2017-2020.  

I følge vedtatte Strategisk næringsplan skal Grenland blant annet: 

• Tiltrekke private, statlige og internasjonale virksomheter 

• Støtte opp under etablering av nye og utvikling av eksisterende virksomheter, spesielt 

virksomheter som tilbyr gode løsninger for klima og miljø. 

• Bidra til at Høgskolen i Sørøst-Norge og Campus Kjølnes utvikles som en attraktiv 

utdanningsinstitusjon og leverandør av næringsrettet kunnskap. 

• Tilrettelegge og avsette arealer for et mangfoldig næringsliv, bl.a. Frier Vest, og utnytte 

ny infrastruktur for å utvikle næringsaktivitet. 

• Arbeide for høy stedsattraktivitet, med fokus på sentrumsutvikling og urbane kvaliteter.  

Strategi for næringsarealer er utarbeidet for å støtte opp om satsingene nevnt ovenfor. Strategien 

omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Kragerø, Bamble, Drangedal og Siljan. Med 

næringsarealer menes i denne rapporten arealer til krevende industri, småindustri, tjenesteyting, 

logistikk og sentrumsarealer. Strategien omhandler ikke arealer til handel, ettersom dette er 

avklart i regional plan for samordnet areal og transportplan for Grenland. 

Arbeidet med strategi for næringsarealer er organisert som et delprosjekt under hovedprosjektet 

Mer vekst i Grenland. Se figur: 

 

Prosjekteier er Grenlandskommunene og styringsgruppen består av rådmannskollegiet i 

Grenland og fylkesrådmannen. Grenlandssamarbeidet og Telemark fylkeskommune har sammen 



vært oppdragsgiver for prosjektet. Selve arbeidet har vært gjennomført av en prosjektgruppe 

bestående av fagpersoner fra kommunene, fylkeskommunen, Grenlandsamarbeidet og Vekst i 

Grenland. Gruppen har både hatt medlemmer som jobber med plansaker og medlemmer som 

jobber med næringsutvikling. Vekst i Grenland har hatt en sentral rolle i planarbeidet.  

En egen arbeidsgruppe med representanter fra regionens næringsliv har bidratt med 

kvalitetssikring og innspill til kartleggingsarbeidet og til strategiarbeidet.  

 

Tilskudd fra KMD – Utviklingsprogram for byregioner; Byregionprogrammet 

Grenlandskommunene samlet er deltaker i Byregionprogrammet og mottar store tilskudd fra 

KMD for gjennomføring av prosjektene kalt «Mer vekst i Grenland». Arbeidet med strategi for 

næringsarealer har vært ett av disse delprosjektene.  

Byregionprogrammets mål er å legge til rette for at små og store byregioner skal styrke sitt 

samarbeid for å skape vekst og utvikling i sitt område.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD har definert dette på følgende måte: 

Mål: Styrke vekstkraften i byregioner gjennom samarbeid over kommunegrenser, basert på 

kunnskap om muligheter og utfordringer, læring i nettverk - nasjonalt og i egen region og 

gjennom økt kunnskap om økonomisk samspill og vekst i regioner. 

37 regioner og til sammen 213 kommuner er deltakere i det statlige programmet.  

Grenlandskommunene er med i dette med, i denne fasen tre delprosjekter, se figur. I fase to har 

vi i alt mottatt kr. 2 390 000,- fordelt på tre år (2015 – 2017). 

Alle de seks grenlandskommunene har tidligere vedtatt å delta i Byregionprogrammet i vedtak 

våren 2014 og våren 2015. 

 

Behandling 

Prosjektet har gjennomført kartlegging av regionens næringsarealer, vurdert fremtidig behov og 

utarbeidet et forslag til felles strategi. 

Strategi for næringsarealer er utarbeidet med samme visjon og hovedmål som Strategisk 

næringsplan 2017-2020: 

Visjon:  Grenland - samlet, synlig og attraktiv. 

Hovedmål: Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landsgjennomsnittet. 

 

 

 

https://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/


 

Følgende særskilte mål er satt for næringsarealer: 

1. Kommunene og fylkeskommunen skal ha en offensiv og positiv holdning til dem som 

ønsker å etablere seg, eller videreutvikle sin virksomhet i Grenland 

2. Grenland skal ha et variert utvalg av ledige arealer med ulike kvaliteter egnet for ulike 

typer virksomheter 

3. Næringsarealene skal være klar når bedriftene etterspør dem (hyllevare) 

4. Næringsarealene skal tilfredsstille næringslivets lokaliseringskriterier 

5. Strategien for næringsarealer skal bygge videre på føringer og målsettinger fra, ATP-

Grenland, ATP-Telemark og Bypakke Grenland. 

 

Strategien peker ut fire strategisk viktige næringsarealer kommunene skal jobbe sammen om. 

Dette gjelder: 

 - Ny industri på Frier Vest 

 - Kunnskapsakse Kjølnes-Kammerherreløkka 

 - Helseklynge på Moflata  

 - Datalagring på Gromstul 

For øvrig følger strategien opp visjonen på følgende måte: 

Visjon  Strategi 

Samlet Vi står sammen om strategisk viktige næringsarealer: 

       - Ny industri på Frier Vest 

       - Kunnskapsakse Kjølnes-Kammerherreløkka 

       - Helseklynge på Moflata  

       - Datalagring på Gromstul 

Synlig Vi prater om regionens strategiske næringsarealer i alle sammenhenger 

Vi viser frem våre næringsarealer på arealguiden.no 

Attraktiv Vi planlegger infrastruktur som støtter opp om næringsarealene 

Vi tilrettelegger og klargjør attraktive næringsarealer for småindustri i egen 

kommune 



 

Strategien peker på hvordan videre arbeid med næringsarealer kan organiseres og hvordan man i 

felleskap kan jobbe for en regional infrastruktur som støtter opp om de strategiske 

satsingsområdene. Planlegging og tilrettelegging av næringsarealer er både ressurskrevende og 

komplisert. For at næringsarealer skal være hyllevare, må man kontinuerlig jobbe med å 

tilrettelegge og tilpasse arealene.   

Grenlandsrådet bør ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av strategien. Det anbefales 

opprettet en regional samarbeidsgruppe for næringsareler, med representasjon fra kommunene og 

næringslivet, evt. også fylkeskommunen.  Samarbeidsgruppas ansvar er å trykke på slik at 

strategien blir gjennomført, støtte prosjektene i sitt utviklingsarbeid, og være bindeledd mellom 

prosjektene og overordnede regionale og kommunale prosesser.   

Hvert av de konkrete utviklingsprosjektene Frier Vest, Kjølnes-Kammerherreløkka, Gromstul og 

Moflata, bør ha en egen prosjektorganisasjon. Vertskommunen for det enkelte prosjekt har 

ansvar for organiseringen av prosjektet. Dette kan eksempelvis være et forpliktende samarbeid 

med relevante aktører i form av en samarbeidsavtale, eller det kan være i form av et 

utbyggingsselskap.  For Frier Vest og for Gromstul er det allerede etablert 

prosjektorganisasjoner.   

 Den aktuelle kommunen tar et hovedansvar for satsingen og det regionale samarbeidet bistår og 

støtter arbeidet på egnet måte. Grenlandsrådet foreslås som politisk samarbeidsarena for å drøfte 

og koordinere arbeidet med de regionale satsingsområdene og bør aktivt jobbe for politisk fokus 

på felles samarbeidsområder og sikre gjennomføring av strategien.  

 

 

Vedlegg:  

1. Strategi for næringsarealer i Grenland. Rapport fra prosjektet med grunnlagsdokumneter. 

  

Vi tilrettelegger aktivt for kontoretableringer og tjenesteyting våre kommunesentra 

Vi legger til rette for transformasjon og fortetting i bybåndet 



Saksframlegg 

 

Sak 26/17 Videreutvikling av næringsutviklingssamarbeidet 

Saken omhandler en endring/videreutvikling av grenlandskommunenes næringsapparat.  

Det vises til oppdrag gitt av Grenlandsrådet i møtet 25.11.2016. Rådmannskollegiet har 

utarbeidet en rapport som svar på oppdraget. Denne følger vedlagt.  

 

Ordførerkollegiet har behandlet saken og legger frem følgende alternative 

innstilling for Grenlandsrådet:  

 

1. I erkjennelse av at Grenland er ett felles boområde og arbeidsmarked spisses og fokuseres         

det regionale samarbeidet om næringsutvikling.                      

 

2. Det foreslås at næringssamarbeidet spisses og fokuseres med basis i den modell som er 

beskrevet i utredningens Modell 4, alternativ 2. (Se nærmere om denne i utredningen) 

 

3. De økonomiske midler som i dag er budsjettert i VIG’s budsjett til kommunekontaktene 

og deres aktivitet overføres til de respektive kommuner med tilsvarende reduksjon i 

VIG’s budsjett. 

 

4. Det regionale nivået videreføres som ViG IKS.  

 

5. Det regionale nivået skal være en felles arena for næringsapparatet i de samarbeidende 

kommunene. Det regionale nivået skal arbeide med næringssaker av felles interesse opp 

mot nasjonale myndigheter og ideelle organisasjoner, ha ansvaret for å utarbeide 

uttalelser i næringsspørsmål av regional karakter og ha ansvaret for identifikasjon av og 

profilering opp mot potensielle nyetableringer i regionen, herunder etablering av statlige 

arbeidsplasser. ViG IKS skal bidra i arbeidet med rådgivning til etablerere og oppfølging 

av grundere i samarbeid med næringsapparatet i kommunene og andre 

virkemiddelaktører. ViG skal også forvalte eierskapet i Proventia AS. 

 

6. ViG kan forvalte fond som har sitt virkeområde i mer enn en av de samarbeidende 

kommunene. VIG kan også påta seg forvaltningen av kommunespesifikke fond, dersom 

vedkommende kommune ønsker det. Det etableres egne forvaltningsavtaler om dette med 

de aktuelle kommunene. 

 

7. ViG skal gjennom en egen avtale påta seg ansvaret for sekretariatfunksjonene i 

Grenlandssamarbeidet 

 

8. Det skal velges et styre for ViG IKS på 5-7 personer hvorav flertallet rekrutteres fra 

næringslivet. Ordførerne er valgkomite for selskapet. 

 

9. Rådmennene gis i oppdrag å utarbeide forslag til nye vedtekter for ViG IKS. Likeledes 

gis rådmennene i oppdrag å utarbeide forslag til nytt mandat for selskapet og til avtale 

med Grenlandssamarbeidet om sekretariathold.  

 

10. Det forutsettes at prosesser knyttet til overføring av ansatte og endringer i den enkeltes 

arbeidsoppgaver ivaretas etter tidligere omforente prinsipper. 

 

Vedlegg: Rapport fra Rådmannskollegiet; «Videreutvikling av kommunenes 

næringsapparat i Grenland» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS 

 

Se egen innkalling og utsendte saksdokumenter, jf epost av 26 oktober 2017. 

 
 

  



Sak 27/17 Møteplan for Grenlandsrådet 2018 
 

Forslag til møteplan for 2018: 

 

 
Grenlandssamarbeidet 

Møteplan 2018 
Grenlandsrådet (minst fire møter årlig) 

Dato Sted  
 

 

Fredag 9. februar  Drangedal  

Fredag 13. april  Porsgrunn  

Fredag 8. juni Kragerø  

Fredag 7. september Siljan  

Fredag 23. november Bamble  

 

 


