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MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Rådhuset i Skien, formannskapssalen   

Møtedato: 27/11-06, kl. 1200 – 1530  

 

År 2006, den 27. november, holdt Grenlandsrådet møte i rådhuset i Skien, under ledelse av 

leder av Grenlandsrådet Rolf Erling Andersen.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Anne Blaker (AP), Andreas Kjær (SP),  

Drangedal Tore Halvorsen (SV), Arne Ettestad (SP) 

Kragerø Erling Laland (AP), Arnfinn Jensen (SV), Ellef Ellegård, (FRP) 

Porsgrunn Øystein Beyer (AP), Helge Mæland (SV), Thorleif Vikre (FRP). 

Siljan Finn Tallakstad (Ap), Tonje Løwer Gurholt (V) 

Skien Rolf Erling Andersen (AP), Heidi Hamadi (SV), Nils Olav Skilbred (FRP) 

 

Forfall:: 

Marit Mjøen (AP), Erling Dahl (FRP), Nils Tore Føreland (AP), Kari Fosso (H) 

 

Fra rådmennene  deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jostein Harm 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud 

Porsgrunn: Egil Johanesen 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Knut Wille 

 

Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i henhold til vedtektene: 

Marianne Nilsen (leder), Jan Moen (nestleder) fra Fagforbundet i Skien, Knut Rune Hansen, 

Brannkorpsforeningen i Skien og Margrethe Oldrup Olsen, Sykepleierforbundet i Skien 

 

Protokollfører: 

Hildegunn Sørbø, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 
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Følgende ble behandlet: 

  

SAK 08/06 PROTOKOLL FRA MØTE i REGIONTINGET i GRENLAND 1/11-06 

 

Grenlandsrådets behandling: 

Jan Sæthre var til stede på møtet, men var uteglemt i protokollen. 

Ut over det var det ingen kommentarer til protokollen og den ble godkjent. 
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SAK 09/06 PROGRAM FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2007 - 2010 

 

Innspillene som framkom i gruppearbeidene på møtet i Regiontinget i Grenland den 1/11-06 

har dannet grunnlag for forslaget til program som arbeidsgruppen fremmet i Grenlandsrådet. 

Arbeidsgruppen består av Rolf Erling Andersen, Anne Blaker og Torleif Vikre. Hildegunn 

Sørbø er sekretær. 

 

Grenlandsrådets behandling: 

Kommentarer til programmet som framkom under saken: 

Spørsmålet om rådmennenes rolle og hvem som har ansvar for å fremme saker ble stilt av 

rådmennene. Av debatten oppsummeres:  

 Det er leder av Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet som er ansvarlig for å sette 

saker på dagsorden etter innspill fra både administrasjonen og fra politikerne.  

 Når det gjelder konkrete saksframlegg i forbindelse med interkommunale prosjekter er det 

rådmennene som er ansvarlig for å utforme og fremmes slike saker i samarbeid med daglig 

leder i Grenlandssamarbeidet. 

 Felles høringer til eksempelvis fylkesplanen bør om mulig diskuteres i 

Grenlandssamarbeidet, felles innspill kan forsterke det vi er enige om.   

 

Grenlandsrådets myndighet ble diskutert: 

 Det ligger foreløpig ingen besluttende myndighet i verken Regiontinget eller i 

Grenlandsrådet. Samtidig er rådet representativt sammensatt, slik at det rådet behandler og 

anbefaler bør bli betydelig vektlagt i kommunene. Saker som er behandlet i Regiontinget 

og Grenlandsrådet blir derfor ganske førende for rådmennene. 

 Hensikten med å organisere det interkommunale samarbeidet på den måten vi nå har gjort 

var for å få større politisk engasjement og eierskap til samarbeidet og det programmet som 

Grenlandsrådet vedtar.   

 Det er viktig at alle som sitter i posisjon skal være proaktive ift. det som er formålet med 

det interkommunale samarbeidet. Grenlandsrådet og Regiontinget kan bl.a. brukes for å få 

avklart om det anbefales å gå videre med et initiativ eller ikke. Proaktivitet er derfor 

sentralt. 

 

Kapittel 3.2 Nye virkemidler, sier at: ”Det skal i fireårs perioden vurderes om det skal 

etableres besluttingsorganer for institusjoner som kommunene har i fellesskap. Slik 

samordning kan finne sted i Regiontinget i Grenland og i Grenlandsrådet, der disse kan være 

generalforsamling for samtlige selskap”.  

Gjennom programforslaget har Grenlandsrådet fått i oppdrag å starte arbeidet med å se 

hvordan dette arbeidet med å se hvordan dette arbeidet kan organiseres og arbeides med. 

 

I kapittel 3.4 Det strategiske grunnlaget settes ”Kommunale tjenesteområder” inn som et 

satsningsområde.  

 

Grenlandsrådets anbefaling: 

Formålet med det interkommunale samarbeidet beskriver en rekke målformuleringer som 

inneholder både administrative- og politiske mål. Målformuleringene kan benyttes som 

forankring av felles områder som man ønsker å gripe fatt i. Rådmennene er viktige parter i 

samarbeidet og de bør være proaktive og enten bringe sakene opp gjennom rådet eller 

gjennom egen kommune. 
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Utkast til program ble drøftet og justert i Grenlandsrådet den 27/11-06, til det som nå 

vedlegges denne saken. Kommunene bes behandle dette på vanlig måte før tilbakesending til 

Grenlandsrådets sekretariat.  

 

Dersom det fra kommunenes behandling ikke er vesentlige avvik/endringsforslag til fremlagte 

forslag til program, legges det opp til endelig behandling i Regiontinget i Grenland den 15/2-

07. 
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SAK 10/06 INNSPILL FRA GRENLANDSRÅDET OM NYE INTERKOMMUNALE 

PROSJEKTER FOR 2007 

 

Innstilling: 

Grenlandsrådet anbefaler at arbeidet med utvikling av en felles IKT-strategi for Grenland 

starter, som fundament for systematisk IKT-utvikling. Det anbefales at det opprettes en 

prosjektlederstilling til å drive it-prosjektene. Rådmennene får i oppgave å organisere 

arbeidet. Det orienteres om status og framdrift i Grenlandsrådet. Stillingen finansieres i 

hovedsak av skjønnsmidlene fra Fylkesmannen. 

 

 

Grenlandsrådets behandling: 

Fra debatten oppsummeres: 

Det ble framhevet at utarbeidelse av en felles IKT-strategi kan gjøres uavhengig av dagens 

driftsform. Et etablert driftssamarbeid er ikke til hinder for å få til en overordnet IKT-strategi 

for Grenland.  

 

Regiontinget i Grenland har vært tydelig på at det forventes et forpliktende samarbeid knyttet 

til IKT området.  

 

Flere kommuner har vedtatt egne strategier. Blant annet så har Skien og Bamble innledet et 

driftssamarbeid hvor strategi for drift og utvikling er planlagt. 

  

Det samarbeides nå om anskaffelse av felles portal- og publiseringsløsning. 

 

Grenlandsrådets anbefaling: 

Saken slik den foreligger utsettes. Grenlandsrådet vil avvente resultatet av behandlingen av 

Program for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 i de enkelte kommuner, før saken igjen settes 

opp til behandling i Grenlandsrådet på nytt. Det bør imidlertid påpekes at området IKT-

strategi er omhandlet i programmet, og de enkelte kommuner bør være spesielt 

oppmerksomme på dette programområdet. 
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SAK 11/06 FELLES INNKJØPSKONTOR FOR GRENLANDSKOMMUNENE 

 

 

Grenlandsrådets behandling: 

Alle kommunene i Grenlandssamarbeidet vedtok å etablere et felles interkommunalt selskap 

(IKS) for innkjøp. I forbindelse med behandling av selskapsavtalen velger Kragerø kommune 

å vedta at de ikke ønsker å gå inn som eier i Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS.  

 

Det medførte at Skien avventet å behandle saken inntil saken ble drøftet i Grenlandsrådet. 

Porsgrunn, Siljan, Bamble og Drangedal har gjort vedtak om selskapsavtalen til IKSet.  

 

 

Grenlandsrådets anbefaling: 

Det ble gjennomført en prøvevotering i Grenlandsrådet for å vurdere vertskommunemodell 

kontra interkommunalt selskap. Resultatet ble 9 for vertskommunemodell og 5 for en IKS-

modell. 

 

Grenlandsrådet anbefaler at Skien behandler saken endelig og at resultatet fra denne 

behandlingen blir førende for den videre prosessen i de andre kommunene. 
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SAK 12/06 INNSPILL TIL FYLKESPLANENS HANDLINGSPROGRAM 2007 

 

Lars Nicolaysen, med ansvar for utviklingsprosjekter i Fylkeskommunen, hadde en orientering 

om fylkesplanen og prosessen fram til behandling i fylkestinget. 

 

Grenlandsrådets behandling/vedtak om oversendelse til fylkeskommunen: 

Grenlandsrådet gir følgende innspill til fylkesplanens handlingsprogram 2007:  

 Tilretteleggings midler for Bio energianlegg i offentlige bygg.  

 Stimulere til fortsatt satsning på by rom, stedutvikling og kulturutvikling i byområdet 

Grenland. 

 Prioritere søkere fra Grenland høyere i tildeling av etablerings tilskudd fra Innovasjon 

Norge. 

 Fortsette og videreutvikle partnerskapet med Vekst i Grenland, med særlig fokus på tiltak 

som er tilretteleggende og markedsførende for regionen. 

 Prioritere tilrettelegging for ekspressbuss kollektivterminal i Porsgrunn med forbindelse til 

metrolinje nettet. 

 Bidra til å etablere vitensenteret i Grenland for å styrke satsning på realfagene 

 Kragerøs særlige status og omtale i fylkesplanens handlingsplan videreføres 

 Medvirke til realisering av Gautefall Biathlon som et unikt helårs skiskytteranlegg med 

flerbruksmuligheter 

 Prioritere tilrettelegging for raskere, bedre og mer trafikksikker transport for 

kollektivtrafikken i høytrafikkperioder i byområdene i Skien og Porsgrunn 

 Tilrettelegge for en god forbindelse for besøkende mellom Skien sentrum og Telemark 

museum, Brekkeparken.
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SAK 13/06 ER DET BEHOV FOR NY PROFIL PÅ 

GRENLANDSSAMARBEIDET? 

 

Innstilling: 

Saken ble utsatt og fremmes på nytt i neste møte i Grenlandsrådet. 

 

 

.  
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SAK 14/06 EVENTUELT 

1. Orientering om interkommunale prosjekter, som skal til politisk behandling: 

 Trygge og robuste lokalsamfunn i Grenland. 

Tore Marthinsen, rådmann i Bamble orienterte om prosjektet og om rådmennenes 

innstilling som er:”Sluttrapporten fra prosjektgruppa som har utredet ”Trygge og 

robuste lokalsamfunn i Grenland” godkjennes. Rådmannen anbefaler å inngå en 

forpliktende samarbeidsavtale som evalueres etter to år” 

 Det utarbeides felles saksframlegg for politisk behandling i hver kommune.  

 

 Kartlegging av interkommunale brannvesen i Norge 

Egil Johansen, rådmann i Porsgrunn orienterte om prosjektet og om rådmennenes 

innstilling som er: ”Det igangsettes et internt harmoniseringsprosjekt mellom 

Porsgrunn og Skien brannvesen, med en tidsramme for gjennomføring av tiltakene 

på inntil 5 år. Rådmennene er ansvarlig for å organisere arbeidet”.. Det utarbeides 

felles saksframlegg for politisk behandling i hver kommune.  

 

 Utredning om nye organisasjonsmodeller mellom Drangedal, Porsgrunn, Siljan 

og Skien innenfor voksenopplæringen.  

Egil Johansen, rådmann i Porsgrunn orienterte om prosjektet og om rådmennenes 

innstilling som er:”Rådmennene anbefaler på bakgrunn av foreliggende utredning 

og sluttrapport å utsette saken om sammenslåing av voksenopplæringene inntil 

videre. Det igangsettes ingen videre utredninger på nåværende tidspunkt.  

Det legges opp til samarbeid mellom voksenopplæringene der dette er 

formålstjenelig jfr. prosjektet om ”Interkommunalt samarbeid om opplæring i 50 

timer samfunnskunnskap” 

Det utarbeides felles saksframlegg for politisk behandling i hver kommune.  

Det kom et innspill om at det bør lobbes mot departementet for ift behovet for økte 

statlige overføringer til afasipasienter/elever. 

 

2. Oslofjordens Friluftsråd 

Arnfinn Jensen, varaordfører fra Kragerø, orienterte om status for arbeidet 

Konklusjon: 

Direktør Rune J. Svensson i Oslofjordens Friluftsråd og Telemark fylkeskommune inviteres 

til neste møte i Grenlandsrådet for å orientere om muligheter for et tettere samarbeid mellom  

Grenlandskommunene. 

 

3. Kragerø kommune ber Regjering og Storting om å erkjenne folkemordet mot armenerne og 

arbeide for forsoning mellom Tyrkia og Armenia. 

Erling Laland, ordfører i Kragerø, orienterte om at Kragerø kommunestyre har vedtatt å sende 

en henstilling til Regjering og Storting om å erkjenne folkemordet mot armenerne, samt 

arbeide for forsoning mellom Tyrkia og Armenia. Laland oppfordret de andre 

grenlandskommunene om å gjøre noe tilsvarende gjennom en politisk behandling. Se 

ytterligere bakgrunn og begrunnelse i vedlegg 1. 

 



  Vedlegg 1 
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Uttalelse vedtatt av Kragerø Kommunestyre  

i møte den 26.oktober 2006  

 

Kragerø kommune ber Regjering og Storting om 

å erkjenne folkemordet mot armenerne og 

arbeide for forsoning mellom Tyrkia og Armenia 

 

I Kragerø har vi de siste årene fornyet våre kunnskaper om hva det armenske folk ble påført av 

lidelser av Det Ottomanske riket, nå Tyrkia i begynnelsen av forrige århundre. Deres 

omfattende og systematiske overgrep, fornedrelser av alle slag, voldtekter og utsulting er vel 

dokumentert, ikke minst gikk det utover barn. Skiftende tyrkiske regimer har til denne dag 

aldri nærmet seg det armenske folk for forsoning og tilgivelse for det folkemordet deres 

tidligere regime er ansvarlig for. Antagelig var det ca. 1 million armenere som mistet livet. 

 

Vårt eget bysbarn, misjonær og sykepleier Bodil Catharina Biørn (1871 - 1960) var et, og 

antagelig eneste, norsk øyenvitne til grusomhetene. Hun sto for et omfattende, uegennyttig 

humanitært arbeid ved å bygge opp og organisere barnehjem, skoler, hospital og poliklinisk 

virksomhet i Armenia. Hun opplevde at de aller fleste barn på et av barnehjemmene regelrett 

ble tatt livet av. Hennes virksomhet i Armenia, men også i Aleppo i Syria gjennom nærmere 

30 år, er meget godt dokumentert gjennom omfattende dagbøker, notater, brev og artikler i 

norske aviser. Armenere i Aleppo har hedret henne ved å reise et minnesmerke i hennes 

hjemby. Minnesmerket er plassert utenfor Kragerø Rådhus.  For Kragerøfolk er det rørende å 

erfare at dette minnesmerke synes å utvikle seg til valfartssted for armenere i Norge som vil 

minnes ofrene for folkemordet. 

 

Norske myndigheter har til nå ikke erkjent at massakrene mot det armenske folk var et 

folkemord selv om mange nordmenn har reist saken i årenes løp. Fridtjof Nansen etter hans 

opphold i Armenia, mente at det dreide seg om et folkemord. Mange stater, parlamenter og 

kommuner verden over gir i dag Armenia støtte for at deres folk ble utsatt for et folkemord. 

Nylig vedtok den franske nasjonalforsamling med stort flertall en lov (ennå ikke i verksatt) 

som gjør det straffbart å fornekte det armenske folkemord. 

Tyrkia søker om EU-medlemskap. EU-parlamentet har valgt å ikke kreve av tyrkiske 

myndigheter en offisiell anerkjennelse av det armenske folkemord. Eu-parlamentets 

beslutning er omstridt, jf den franske nasjonalforsamlings lovforslag. 

 

Kragerø kommune vil med denne uttalelse oppfordre norske myndigheter til å sette denne 

saken på dagsorden. Den er fortsatt brennende selv om grusomhetene skjedde for nærmere 

hundre år siden. Armenia og Tyrkia er nabostater og det uoppgjorte er til hinder for ethvert 

normalt og godt naboforhold.  

 

Kragerø kommune ønsker å gå foran ved å erklære at de grusomheter som ble påført det 

armenske folk av Det Ottomanske Rike må betegnes som et folkemord. All historisk 

forskning og dokumentasjon underbygger dette. 

 

Vi ber om at andre kommuner følger oss i vårt krav til Regjering og Storting om å erkjenne 

folkemordet i Armenia og at Norge anstrenger seg for at Tyrkia tar de nødvendige skritt for å 

nærme seg Armenia i en forsoningsprosess. Etter vår mening er det like meget i Tyrkias 

interesse som i Armenias. 

 


