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MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Kunnskapsverkstedet, møterom 2 etg., Klosterøya, Skien   

Møtedato: 14. september 2012  

 

År 2012, den 14. september, holdt Grenlandsrådet møte på Klosterøya, Skien under ledelse av 

leder Jon Pieter Flølo.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien 

Drangedal Magnus Straume, Arnt Olav Brødsjø 

Kragerø Kåre Preben Hegland, Jone Blikra 

Porsgrunn Øystein Beyer, Erik Johan Bystrøm, Sverre Siljan 

Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Dag Jøran Myrvang, Brynjar Rismyhr 

Skien Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen 

 

Forfall: 

Bamble:  

Kragerø: Henriette Fluer 

Porsgrunn:  

Siljan:  

Skien:  

Drangedal: Karianne Sydtveit Reiten, Jostein Harm  

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Rolf Dehli 

Drangedal: Hilde Molberg 

Porsgrunn: Per Wold 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Jan Petter Johansen 

Kragerø:   

 

Andre 

Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

Følgende ble behandlet: 

 

I forkant av møtet var det felles lunsj og kort omvisning og orientering om Klosterøya 

fra repr. fra Bratsberg eiendom. 

 

Møtet startet med at ny leder Jon Pieter Flølo takket av tidligere leder Kåre Preben 

Hegland og nestleder Øystein Beyer på vegne av hele Grenlandsrådet. 
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Sak 9/12 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 10. mai 2011 

Leder orienterte om at arbeidsutvalget foreløpig ikke har sett på muligheten for en tur for 

Grenlandsrådets medlemmer høsten 2012. AU vil komme tilbake til dette i neste møte. 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent.  

 

 

Sak 10/12 Grenlandssamarbeidet – veien videre 

Følgende stikkord sto i programmet: 

Hvordan bruke samarbeidet og de politiske samarbeidsarenaene best mulig? 

Videre oppfølging av drøftingene i møte 10. mai. 

Ordførerkollegiet – første møte avholdt. 

Vedlegg 2 – oppsummering av drøftingene 10. mai. 

 

Leder orienterte om første møtet i Ordførerkollegiet som ble avholdt 28. august 2012 i Skien. 

Refrat fra møtet følger vedlagt. 

Det overordnede formålet med ordførerkollegiet er å utvikle kommunesamarbeidet for best 

mulig vekst og utvikling i regionen. 

Målet er bl.a å avklare uenigheter på et tidlig tidspunkt og initiere flere felles uttalelser fra 

kommunene i Grenland og samarbeid henimot andre aktører og sentrale myndigheter. 

Ordførerne ønsker å bruke forumet til å drøfte felles utfordringer og forberede saker til 

Grenlandsrådets møter. 

 

Ordførerkollegiet ønsker å møtes ca 8 ganger i året.  

Møteledelsen følger møtested og går på omgang mellom kollegiets medlemmer. 

Leder av Grenlandsrådet tar et særskilt ansvar for ledelse av kollegiet og forberedelse av 

møtene. Ordførerkollegiet ønsker et tett samarbeid med Rådmannskollegiet og inviterer en av 

rådmennene som fast deltaker på Ordførerkollegiets møter. 

 

Ordførerne ønsker å møte kritikken som har vært rettet mot det politiske samarbeidet i 

Grenland ved å starte opp et ordførerkollegium og gjøre dette til Grenlandsrådets 

arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget forbereder møtene i Grenlandssamarbeidets organer (rådet og 

tinget). Arbeidsutvalget er ikke nevnt i samarbeidets vedtekter eller avtale. Endringen kan 

derfor gjøres uten vedtektsendring. 

Forslaget ble lagt fram for Grenlandsrådet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Videre ble samarbeidets organisering drøftet. 

 

Grenlandstinget består av alle de seks formannskapene og ble drøftet særskilt.  

Dette oppleves som et stort og i mange sammenhenger et lite egnet samarbeidsforum. Det ble 

videre fremhevet at det er mye forfall til tingets møter. 

Grenlandstinget skal ihht vedtektene avholdes minst en gang i året og er samarbeidets 

representantskap. Tinget skal i dag behandle handlingsplan, budsjett, regnskap og lignende. I 

tillegg kan det arrangeres temamøter der for eksempel felles utfordringer i forhold til regionen 

og eksterne aktører settes på dagsorden. 
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Ordførerkollegiet mener en egnet bruk av dette forumet er i de sakene der det vil være 

relevant å få orienteringer i felleskap. 

Fremtidig bruk og ev. avvikling av Grenlandstinget ble tatt opp til drøfting i Grenlandsrådet. 

 

Grenlandsrådet drøftet videre viktige oppgaver og fokusområder for kommunene, regionen og 

samarbeidet. Næringsutvikling, samhandlingsreformen, infrastruktur/samferdsel, div statlige 

reformer, arbeid overfor staten og fylkeskommunene, arbeid for generell vekst i regionen ble 

nevnt som viktige samarbeidsområder fremover. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet ga rådmennene og daglig leder av Grenlandssamarbeidet i oppgave å se på og 

legge fram et forslag om en mer egnet organisering av samarbeidet. Det tas utgangspunkt i de 

føringene som er gitt i Grenlandsrådets og ordførerkollegiets møter. 

Det ses særskilt på en avvikling av Grenlandstinget i den form det fremstår i dag. 

 

Ordførerkollegiet blir arbeidsutvalg for Grenlandsrådet. Dagens arbeidsutvalg avvikles. Dette 

skjer med umiddelbar virkning. 

 

Øvrige orienteringer tas til etterretning. 

 

 

Sak 11/12 Orienteringssaker 

 

- Bytrategi Grenland – søknad om belønningsavtale - status 

Telemark fylkeskommunen ved Sigbjørn Molvik, leder for hovedutvalg for samferdsel 

gav en orientering om Bystrategi Grenland og særskilt arbeidet med grunnlaget for en 

søknad om belønningsavtale i Grenland. 

Presentasjonen følger vedlagt. 

Grenlandsrådet gav innspill blant annet knyttet til at det er flere prosjekter og prosesser 

på samferdselsområdet nå. Viktig at noen ser helhetlig på dette. Det bør også se på 

kostnadene for brukerne helhetlig. Viktig å hensynta inn- og utpendling av 

Grenlandsbyen. Styringsgruppen for Bystrategiarbeidet har mulighet for å legge inn 

dette som en delvurdering i den videre utredningen /konkretiseringen av Bypakken. 

 

- Daglig leder for Grenlandssamarbeidet orienterte kort om at hun, sammen med sine 

kollegaer fra de øvrige kommuneregionene i fylket, har regelmessige dialogmøter med 

repr. fra Fylkesmannens stab og Fylkeskommunens administrative ledelse. Her drøftes 

ulike temaer knyttet til samarbeidet mellom fylkesmannsembetet/fylkeskommunen og 

kommunene. Bl.a tas regionrådssekretærene med på råd når samordnings og 

samarbeidsprosesser skal utarbeides. 

 

- Daglig leder orienterte kort om prosess for forslag til Handlingsplan for 

Grenlandssamarbeidet 2013. Forslag til handlingsplan vil bli lagt fram for 

Grenlandsrådet i neste møte – den 9. november. Forslaget vil i forkant bli drøftet i 

rådmannskollegiet og ordførerkollegiet. 

Ingen øvrige orienteringer 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 
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Sak 12/12 Aktuelle høringer  

- Regional planstrategi – Telemark fylkeskommune – Forslag til uttalelse fra  

Grenlandsrådet legges fram. Høringsfrist 17. september 

Saksframlegg med forslag til høringsuttalelse fra Grenlandsrådet var oversendt i forkant av 

møtet. Forslaget ble vedtatt med en mindre endring. Den endelige uttalelsen følger 

vedlagt. 

 

- Ingen øvrige aktuelle høringer 

 

Vedtak: 

Forslag til høringsuttalelse til Regional planstrategi 2012 – 2016 vedtatt med følgende tillegg: 

Ordlyden i punktet vedr kystsoneplan forsterkes i tråd med innspill fra kystkommunene. Leder 

og daglig leder formulerer endringen før endelig uttalelse oversendes.  

 

 

Sak 13/12 Vekst i Grenland AS - næringsutviklingsamarbeidet 

Oppsummering av behandlingene i kommunene av forslag til Strategisk Næringsplan for 

Grenland. 

Vedtakene var i forkant drøftet av ordførerkollegiet som konkluderte med at de konkrete 

tilbakemeldingene i vedtakene bør innarbeides i plandokumentet og planen bør behandles på 

nytt.  

Karianne Resare og Ståle Tveit la fram forslag til hvordan de aktuelle punktene kunne 

innarbeides i dokumentet. 

Grenlandsrådet vedtok de foreslåtte endringene og bad om at endelig plan oversendes 

kommunene på nytt for endelig vedtak. 

 

Tre av kommunene har vedtak som viser til at næringsutviklingssamarbeidets organisering bør 

vurderes. Saken ble drøftet av Grenlandsrådet med mål om en avklaring på om et slikt arbeid 

skal startes. Ordførerkollegiet foreslo at rådmennene i samarbeid med daglig leder av 

Grenlandssamarbeidet, bes vurdere saken og komme tilbake til rådet med et forslag til 

hvordan dette arbeidet kan gjøres. 

Grenlandsrådet støttet ordførernes forslag. 

 

Hvordan følge opp strategiene i SNP? 

Ståle Tveit gav en oversikt over de tiltak som er i gang i regi av ViG. 

Det ble en kort drøfting av tiltak det er hensiktsmessig at kommunene hver for seg  
og i felleskap starter/gjennomfører. 

 

Leder tok opp saken vedrørende lokaliseringen av ViG AS og foreslo at rådmennene bes legge fram 

saken for politisk behandling i alle eierkommunene. Saken tas opp igjen i Grenlandsrådet. 

Behandlingen i kommunene bør skje så snart som mulig og saken bør senest være avklart før neste 

ordinære generalforsamling i ViG AS. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet vedtok de foreslåtte endringene i SNP. Endelig planforslag oversendes 

kommunene på nytt for endelig vedtak. 
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Grenlandsrådet ber rådmennene i samarbeid med daglig leder av Grenlandssamarbeidet, 

vurdere kommunenes vedtak om næringsutviklingssamarbeidets organisering og komme 

tilbake til rådet med et forslag til hvordan dette arbeidet kan gjøres. 

 

Grenlandsrådet ber rådmennene legge fram saken vedr lokalisering av ViG AS for behandling 

i alle eierkommunene. Behandlingen i kommunene bør skje så snart som mulig og saken bør senest 

være avklart før neste ordinære generalforsamling i ViG AS. 

 

 

 

Sak 14/12 Eventuelt 

- Leder orienterte om at Bamble ønsker å ta opp igjen saken vedr problemene knyttet til 

glassflasker i sommersesongen. 

 

- Nestleder orienterte om at Skien har hatt sak opp til behandling vedr problemstillinger 

knyttet til tigging. Ønsker en felles holdning/politikk i Grenland. Det ble forslått at det 

utarbeides en felles henvendelse til politiet vedr forslag til egnede tiltak. Saken settes 

på på neste møte i ordførerkollegiet den 17. oktober og ev på Grenlandsrådets møte 

den 9. november. 

 

 

Ingen øvrige saker til eventuelt. 

 

 

 

 

 


