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MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Siljan kommunehus, Siljan   

Møtedato: 5. november 2010  

 

År 2010, den 5. november, holdt Grenlandsrådet møte i Siljan kommunehus under ledelse av 

leder Kåre Preben Hegland.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo, Andreas Kjær,  

Drangedal Nils Tore Føreland, Tore Halvorsen, Arnt Olav Brødsjø  

Kragerø Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken, Arnfinn Jensen 

Porsgrunn Øystein Beyer, Siren Johnsen, Torleif Vikre 

Siljan Ole-Kristian Holtan, Brynar Rismyr  

Skien Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred 

 

Forfall: 

Bamble: Anne Blaker 

Kragerø: Erling Laland 

Porsgrunn:  

Siljan: Tonje Løwer Gurholt, Gunn Berit R. Holmelid, 

Skien:  

Drangedal: 

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal: Jørn Christian Schøth Knudsen 

Porsgrunn: Roy Martinsen 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Knut Wille 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud  

 

Andre 

Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS 

Robert Lien Pettersen, Grenlandssamarbeidet 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

Følgende ble behandlet: 

 

Sak 23/10 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 31. august – 1. september 2010 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent.  
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Sak 24/10 Orienteringssaker 

- Restanseliste, se vedlegg 

 

- Samhandlingsreformen – status for arbeidet i Grenland 

Rådmann Tore Marthinsen orienterte om status i arbeidet. 

Det er nå ansatt en samhandlingskoordinator til som primært skal jobbe for Siljan, Bamble, 

Kragerø og Drangedal. Hun heter Hege Holmern og startet 1. nov.2010. Rådmennene, 

sykehusdirektøren og de to koordinatorene drøftet videre arbeid i møte den 2. nov.2010.  De 

fire kommunene starter opp arbeidet med en idedugnad før jul for å se på aktuelle 

tiltak/prosjekter i disse kommunene. Geir Magnussen fortsetter i jobben for Skien og 

Porsgrunn. Det ble lagt vekt på at det vil være mye å hente på å tenke hele regionen. 

Koordinatorene jobber sammen og koordinerer seg. Det åpnes for en felles styringsgruppe for 

Grenland der sykehusdirektøren og alle rådmennene sitter.  

 

 

- Regionale planprosesser – status 

Det ble gitt en kort orientering om status i planprosessene. 

Fylkesutvalget behandlet 23. august planprogram for de to regionale planene som skal 

utarbeides to planprosessene som gjennomføres i høst - Regional plan for Nyskaping og 

næringsutvikling  og Regional plan for Reiseliv. Planprosessene startet opp 8.9. med planlagt 

avslutning ulitmo januar 2011. Det gjennomføres 4-5 møter i styringsgruppene for 

planprosjektene. 

Kommunene involveres gjennom dialogmøter og hver region har en representant i hver av 

styringsgruppene.  

Grenlandsrådet valgte i møtet 31. august følgende representanter til styringsgruppene: 

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling: Kåre Preben Hegland – vara Øystein Beyer 

Regional plan for reiseliv:             Siren Johnsen – vara Knut Einar Aas 

Det er nå gjennomført 2 av 4 dialogmøter. 

Mer info om planprosessene ligger på TFKs nettsider: http://www.plan.tm.no/ 

Daglig leder vil ta initiativ til et møte med aktuelle repr. fra kommunene for å samordne 

innspill fra kommunene. 

 

- Årlig samferdselsmøte med TFK 

Kommunene har mottatt invitasjon til Fylkeskommunens årlige samferdselsmøte med 

kommunene og kommuneregionene i Telemark. Som følge av forvaltningsreformen har 

Fylkeskommunen overtatt ansvaret for å innkalle kommunene til årlige møter slik Statens 

vegvesen har gjort til nå. Med ansvar for hele samferdselsfeltet vil Fylkeskommunen utvide 

møtets innhold til å omfatte veg, kollektiv og bane samt areal/plan. 

Møtet med grenlandskommunene avholdes 29.11.2010 (Møtet er i ettertid avlyst og ny dato 

vil komme over nyttår.) 

  

- Øvrige orienteringer 

Karianne Resare orienterte om to søknader som er sendt Grenlandsrådet: 

- Søknad fra Høgskolen i Telemark om støtte til prosjekt om Telemarks historie. 

- Søknad fra TFK om delfinansiering av prosjektet Kollektivtrafikk i distriktene (KID) – 

samordnet info og markedsføring. 

http://www.plan.tm.no/
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Rådmannsutvalget og AU har vurdert søknadene og trukket følgende konklusjon: 

Grenlandsrådets fellesmidler er bundet til prosjekter i egen regi. Grenlandsrådet rår derfor 

ikke over midler som kan tildeles eksterne prosjekter etter søknad. Det vises til tidligere 

prinsipiell avklaring knyttet til slike søknader, se sak 23/08 og 33/08. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Sak 25/10 Senter mot seksuelle overgrep i Telemark - orientering 

 

Daglig leder Inger Lise Stølsvik orienterte om Senter mot seksuelle overgrep i Telemark, se 

vedlegg. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet takket for orienteringen og tok denne til etterretning. 

 

 

Sak 26/10 Biogass – Vestfold/Grenland 

 

Saken gjelder: 

Prosjektleder Knut Kr. Osnes orienterte om status i prosjektet i Vestfold og den 

sammenkoblede studien som er i gang i Grenland. 

 

Bakgrunn: 

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) har igangsatt forprosjekt for å utrede muligheten for 

å produsere biogass i Vestfold basert på regionalt råstoffgrunnlag.  

Bakgrunnen for dette er:  

- Kan regionen utnytte avfall og slam på en mer klimavennlig måte enn i dag?  

- Kan man gjennom et slikt initiativ, bidra til at innbyggere og næringsliv kan håndtere 

avfall og slam på en mer klimavennlig og bærekraftig måte?  

- Å bidra til at biogassproduksjonen kan utnyttes regionalt på klimamessig best mulig måte.  

 
Det ble gjennomført et ekstra møte i 12K-samarbeidet 3. november som har eierstruktur for 

biogassanlegget som hovedtema. Saksframlegget til dette møtet var sendt ut i forkant av 

Grenlandsrådets møte til orientering. 

 

Prosjektleder i Vestfold Knut Kr. Osnes har tidligere orientert Regiontinget i Grenland om 

prosjektet og har initiert et nærmere samarbeid med studien som er i gang i Grenland. 

 

Behandling: 

Prosjektleder Knut Kr. Osnes orienterte om status i prosjektet i Vestfold og den 

sammenkoblede studien som er i gang i Grenland. 

Han orienterte videre om planleggingen av en studietur til Gøteborg der sentrale 

beslutningstakere i Vestfold og Grenland vil bli invitert. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 
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Sak 27/10 HiT - universitetssatsing i Telemark 

 

Saken gjelder: 

Finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark – søknad sendt alle kommunene. 

 

Bakgrunn: 

Høgskolen i Telemark har sendt søknad om støtte til universitetssatsingen til alle 

grenlandskommunene. 

 

Søknadene finner du her: 

http://www.hit.no/nor/HiT/Om-HiT/Universitet-i-Telemark/Soeknader-om-stoette 

 

Grenlandsrådet drøftet søknaden i møtet den 31.8.10 med følgende konklusjon: 

”Vedtak: 

Grenlandsrådet gir arbeidsutvalget, i samarbeid med rådmennene, mandat til å utarbeide 

felles saksframlegg der kommunene stiller seg positive til universitetssatsingen og søknaden. 

Saken skal omtale de punktene som fremkom i rådets drøfting og rådmennenes behandling av 

saken. Det søkes å avklare en kostnadsfordeling mellom grenlandskommunene. Saken ses i 

sammenheng med høringen på ny strategisk plan for HiT og kan omhandle forslag til felles 

høringsuttalelse basert på punktene over.” 

 

 

Behandling: 

Rådmennene la fram utarbeidet forslag til felles saksframlegg vedr søknad fra HiT om støtte 

til universitetssatsingen. 

Saksframlegget inneholder følgende forslag til innstilling: 

1. ………… kommune er positiv til universitetstanken og støtter prosjektet med å 

etablere en høyere utdannings- og forskningsinstitusjon i løpet av 2016. 

2. Det forutsettes at alle kommunene i Telemark er med og støtter satsingen. 

3. HiT bes utrede videre fordeler og ulemper ved en mer sentralisert organisering sett i 

forhold til både en faglig og økonomisk utvikling mot universitet. 

4. HiT bes videre fremforhandle en intensjonsavtale med aktuell samarbeidspartner som 

beskriver forutsetningene for sammenslåingen. Avtalen bør inneholde skisse til en 

fremdriftsplan. Intensjonsavtalen bør fremlegges for kommunene før endelig 

forpliktende vedtak om finansiering. 

5. Finansieringsandelen fra næringslivet bør søkes økt. 

 

 

 

Innstilling: 

Grenlandsrådet støttet forslag til felles saksframlegg og saken oversendes kommunene for 

videre behandling. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hit.no/nor/HiT/Om-HiT/Universitet-i-Telemark/Soeknader-om-stoette
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Sak 28/10 Bystrategi Grenland – KVU Grenland – status  

 

Saken gjelder: 

Birgitte Hellstrøm, Telemark fylkeskommune, orienterte om status i arbeidet med KVU-

Grenland. 

 

Bakgrunn: 

KVU Grenland er en kvalitetssikring av konseptet og tiltakene i Fylkesdelplan for 

Infrastruktur i Grenland som ble vedtatt i 2002. Slike konseptvalgutredninger/KS1-prosesser 

gjennomføres for alle infrastrukturprosjekter i Norge på over 500 millioner kroner. Det er 

Statens vegvesen på regionalt hold som utarbeider konseptvalgutredninger på vegne av 

Departementene. Prosessen skal sikre et bedre beslutningsgrunnlag i en tidlig fase og få bedre 

styring av ressurser til større prosjekter.  

KVU prosessen i Grenland 2008-2010  

KVU prosessen for Grenland ble startet opp i 2007, men hovedaktivitetene i arbeidet har vært 

i 2008 og 2009. Det ble avholdt et større verksted med bred deltakelse i april 2008. Den 

politiske styringsgruppa og den administrative arbeidsgruppa i Bystrategi Grenland-

samarbeidet har fått orienteringer og har kommet med innspill undervegs i prosessen. 

Arbeidet har vært omfattende og komplekst. I februar ferdigstilte Statens Vegvesen Region 

Sør utredningen, og nå har departementene godkjent KVU Grenland for videre prosess. 

Utredningen ble offentliggjort 1.09.2010 i informasjonsmøte arrangert av Grenlandsrådet og 

styringsgruppen for Bystrategi Grenland-samarbeidet. 

Målsettingen er å behandle en felles høringsuttalelse i de berørte Grenlandskommunene og 

fylkeskommunen. Konseptvalgutredningen vil danne grunnlag for innholdet i en Bypakke for 

Grenland (pakke av tiltak som finansieres av brukerbetaling, egne budsjettmidler og prosjekter 

som staten vil sette av midler til gjennom nasjonal transportplan (NTP)).  

Utredningen og valg av konsept har stor betydning for framtidig areal- og transportpolitikk og 

gjennomføring av tiltak i Grenland.  

Bystrategi-samarbeidet har utarbeidet og oversendt to felles saksframlegg til de aktuelle 

kommunene. Sakene er under behandling. Saksframleggene har følgende forslag til vedtak: 

Bypakke Grenland  

Forslag til vedtak 

 

 ….x kommune viser til høringsuttalelse til konseptvalgtutredning for Grenland, og 

legger denne til grunn for videre arbeid med Bypakke Grenland 

 Utbyggingen av vegstrekninger og andre tiltak som vist i fase 1 i 

konseptvalgutredningen (inklusiv strekningen Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand) skal 

starte så raskt som mulig.  

 Fremtidig fase 2 tas opp til behandling etter at fase 1 er kommet godt i gang 

 …x kommune ber Statens Vegvesen om at det snarest settes i gang arbeid med en 

mulighetsstudie for finansiering som har som overordnet målsetting at finansieringen 

gjøres ved mest mulig rettferdig belastning i henhold til trafikk/ miljøforbedringer og 

trafikksikkerhetstiltak. 
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 Mulighetsstudien skal inneholde en vurdering av bruk av differensierte bompengesatser 

som trafikkregulerende virkemiddel 

 Det skal opprettes et finansieringsselskap så snart det er hensiktsmessig for å sikre en 

raskest mulig framdrift  

 

 

Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for Grenland 

 

Forslag til vedtak 

 ….x kommune slutter seg til målsettinger og anbefalt konsept som presentert i 

konseptvalgutredningen for Grenland, datert januar 2010, og legger dette til grunn for 

videre arbeid med Bypakke Grenland.  

 …x kommune oversender vedlagte høringsuttalelse til Statens Vegvesen Region Sør 

 

 

Behandling: 

Birgitte Hellstrøm, Telemark fylkeskommune, orienterte om status i arbeidet med KVU-

Grenland. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Sak 29/10 Felles IKT satsing 

 

Saken gjelder: 

Kort orientering om status for kommunenes felles IKT-prosjekter. 

 

Behandling: 

Robert Lien Pettersen orienterte om status for prosjektene og veien videre for IKT-satsingen. 

 

Rådmannskollegiet drøftet veien videre for vår felles IKT-satsing i sine møter den 5. okt og 2. 

nov. Bakgrunnen for drøftingene var at Robert Lien Pettersen sluttet i sin stilling som felles 

prosjektleder/koordinator for IKT-prosjektene den 31. okt.10 og behandlingen av forslag til 

Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2011.  

 

I rådmannsmøte redegjorde Robert for de oppgavene og rollene han og SKRet har hatt og kom 

med forslag om hvordan de aktuelle oppgavene kan ivaretas fremover. 

Rådmennenes rådgivende organ for IKT-saker Strategi og koordineringsrådet (SKRet) har 

sammen med felles prosjektleder igangsatt tre prosjekter i tråd med vedtatte IKT-

handlingsplan for 2009 - 2011. Videre er det initiert flere felles innkjøpsprosesser for ulike 

fagprogrammer. 

I forbindelse med GS handlingsplan for 2011har GKI (innskjøpsenheten) tatt initiativ til et 

felles e-handelsprosjekt.  

 

Rådmennene ønsker et fortsatt IKT-samarbeid med fokus i 2011 på gjennomføring av de 

igangsatte prosjektene.  
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Strategi- og koordineringsrådet legges ned og det ansettes ikke noen i stillingen etter Robert. 

Behovet for et slikt formalisert råd og felles ressurs vil kunne tas opp igjen til vurdering når 

det er høstet noe mer erfaring fra de store prosjektene som går. Alle prosjektene har engasjert 

felles prosjektleder.  

 

SKRet var prosjektgruppe for felles drifts-prosjektet. Dette prosjektet er lagt på is og ved ev 

nyoppstart av prosjektet vil ny felles prosjektleder bli engasjert og ny gruppe opprettet. 

Rådmennene vil selv ta ansvar for å følge opp e-strategi og koordinere mulige felles 

anskaffelser. 

 

Rådmennenes konklusjoner er tatt hensyn til i utarbeidelsen av Grenlandssamarbeidets 

handlingsplan for 2011.  

 

Grenlandsrådet takket Robert Lien Pettersen for jobben han har gjort og for samarbeidet. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

Sak 30/10 Program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014 – høringsforslag 

 

Saken gjelder: 

Arbeidsutvalget la fram forslag til program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014. 

 

Bakgrunn: 

Fra Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010: 

”Et fireårig program for Grenlandssamarbeidet ble første gang vedtatt på Regiontinget i 

Grenland i februar 2007. Programperioden går ut i 2010 og det er derfor naturlig å starte 

arbeidet med et nytt fireårig program. Programmet skal inneholde overordnede mål og 

strategier og gi føringer for samarbeidets arbeid de nærmeste årene. Grenlandsrådet vil i 

løpet av 2010 starte et politisk prosjekt med mål å utarbeide et nytt fireårig program for 

Grenlandssamarbeidet.” 

 

Arbeidsutvalget la i møtet 31.8.10 fram ideskisse og forslag til prosess. 

Det ble foreslått en spissing av de strategiske satsingsområdene og følgende områder ble 

trukket fram:  

- Kommunale tjenesteområder  

 - Samhandlingsreformen 

  - Næringssamarbeid  

 - Areal og transport  

Det ble foreslått at miljøområdet knyttes til alle fire satsingsområdene og ikke settes som et 

eget punkt.  

 

Forslag til prosess: 

• 31. aug   Idéskisse og forslag til prosess  

• Sept-okt   AU utarbeider forslag til program 

• 5. nov    Grenlandsrådet behandler forslag  

• Nov – jan   Høring 

• jan/febr   Grenlandsrådet vedtar nytt program  
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• febr/mars   By-og kommunestyre behandling 

• Mars 2011   Regiontinget endelig vedtak 

 

Grenlandsrådet støttet AUs foreløpige forslag til skisse for nytt program og bad AU jobbe 

videre etter foreslått fremdriftsplan. 

 

Behandling: 

Karianne Resare la, på vegne av arbeidsutvalget (AU) fram forslag til Program for 

Grenlandssamarbeidet 2011 - 2014. 

 

Grenlandsrådet drøftet kort forslaget. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet støtter høringsforslaget til program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014. 

Forslaget oversendes kommunene med høringsfrist 15.januar 2011. 

 

 

Sak 31/10 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2011 

 

Saken gjelder:  

Behandling av forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2011 med budsjett. 

 

Bakgrunn: 

Det utarbeides årlig en handlingsplan for Grenlandssamarbeidet som beskriver de konkrete 

interkommunale utredningsprosjekter. Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i de mål og 

strategier som er beskrevet i Program for Grenlandssamarbeidet. 

 

Behandling: 

Karianne Resare la, på vegne av Arbeidsutvalget, fram forslag til handlingsplan for 

Grenlandssamarbeidet for 2011, se vedlegg. 

 

Hovedsatsingsområdet for det interkommunale samarbeidet vil i 2011 være en videreføring av 

den felles IKT-satsingen, forberedelse av den varslede Samhandlingsreformen innen helse, 

samordning av planarbeid og samarbeid om utvalgte stab- og støttefunksjoner. 

 

Nye prosjekter for det interkommunale samarbeidet i 2011 vil være: 

 Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing i Grenland – to nye prosjekter: 

– Innføring av e-handel i grenlandskommunene – prosjekt for bedre og mer effektive 

innkjøpsprosesser. 

– FDV-system i grenlandskommunene     

 Samordnet planlegging – utredning av felles planforum  

 

I tillegg er det ti interkommunale prosjekter under utredning og gjennomføring. Disse er: 

 Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing  

-  Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene  

  -  E-melding - helse og omsorg  
  -  Nye digitale tjenester i grenlandskommunene  

    Felles skatteoppkrever i Grenland - gjennomføringsprosjekt  
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    Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – felles friluftsråd 

    Felles stab- og støttefunksjoner i grenlandskommunene - hovedprosjekt 

 Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland 

 Helse – samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF  

 ”Grenlandskarusellen for barn og unge 

 Politisk prosjekt: ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken” 

 

Vedtak: 

Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2011 m/budsjett oversendes for 

behandling i by- og kommunestyrene med følgende innstilling: 

 

Forslag til budsjett og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2011 vedtas slik den er 

forelagt.  

 

Grenlandsrådet ber daglig leder i samarbeid med rådmennene utarbeide et notat som omtaler 

gevinstpotensialet for fellesprosjektene. Notatet oversendes kommunene for bruk i 

behandlingen av Handlingsplanen for 2011. 

 

 

Sak 32/10 Vekst i Grenland AS – forberedelse av ekstraordinær generalforsamling 

 

Saken gjelder: 

Forberedelse av ekstraordinær generalforsamling for ViG AS. 

 

Behandling: 

Leder redegjorde for valgkomiteens arbeid. Innstilling til nytt styre vil være klar 6. des. 

 

Rådmennene har utarbeidet dokumenter til ekstraordinær generalforsamling og en nødvendig 

teknisk justering av vedtektene, jfr. Pkt 6 i kommunestyrevedtakene vedr. ViG. Arbeidet er 

gjort i samarbeid med ViG og juridisk ekspertise. Knut Wille orienterte om arbeidet. 

Dokumentene var sendt ut til Grenlandsrådet i forkant av møtet. 

 

Grenlandsrådet drøftet dokumentene. 

 

Vedtak: 

Det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling den 17 des. 2010, i forkant av 

Regiontingets møte i Skien rådhus. 

Rådmennene bes avklare noen definerte punkter i forkant av generalforsamlingen. 

B-aksjonærene tilskrives og innkalles på regulær måte. 

 

Sak 33/10 Eventuelt 

Ståle Tveit, ViG, presenterte et forslag om etablering av et prosjekt i Grenland med mål å 

skape ny industriell virksomhet og videreutvikle eksisterende industri i Grenland ved hjelp av 

de streke miljøene vi har.  Prosjektet skal arbeide med å utvikle en arena for samarbeid på 

tvers etter modell av flere etablerte NCE miljø, se vedlagte presentasjon. 

Grenlandsrådet tok orienteringen foreløpig til etteretning. 

 

For øvrig ingen saker til eventuelt. 


