
   

MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Rådhuset i Porsgrunn   

Møtedato: 19/11-07, kl. 0900 – 1400  

 

År 2007, den 19. november, holdt Grenlandsrådet møte på rådhuset i Porsgrunn, under ledelse 

av leder av Grenlandsrådet Rolf Erling Andersen. Dette var et konstituerende møte for 

Grenlandsrådet for perioden 2007-2010. Bakgrunnen var nye medlemmer grunnet 

kommunevalget. 

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo (FrP), Andreas Kjær (SP), Anne Blaker (AP) 

Drangedal Nils Tore Føreland (AP), Tore Halvorsen (SV), Stina Haugland (SP) 

Kragerø Kåre Preben Hegland (H), Solfrid Rui Slettebakken (V), Erling Laland (AP) 

Porsgrunn Øystein Beyer (AP), Siren Johnsen (V), Thorleif Vikre (FrP) 

Siljan Ole-Kristian Holtan (AP), Gunn Berit R. Holmelid (AP), Tonje Løwer Gurholt (V) 

Skien Rolf Erling Andersen (AP), Geir Olav Tønnessen (V), Nils Olav Skilbred (FrP) 

 

Forfall:: 

Ingen forfall 

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud 

Porsgrunn: Egil Johanesen 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Knut Wille 

 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

 

Grenlandsrådet, den 19. november 2007. 

 

 

 

 

Rolf Erling Andersen  Kåre Preben Hegland  Torleif Vikre 

ordfører i Skien  ordfører i Kragerø  formannskapet i Porsgrunn 

 



   

Følgende ble behandlet: 

  

Sak 18/07 Konstituering av Grenlandsrådet for perioden 2007-2010 

 

Rolf Erling Andersen orienterte kort om Grenlandsrådet og Regiontinget i Grenland. Det ble 

videre orientert om hvilke valg som skal gjennomføres.  

 

Grenlandsrådet konstituerte seg. 

 

Til sammensetning og representasjon i Grenlandsrådet: 

I vedtektene for Grenlandssamarbeidet står det at ”ved forfall trer personlige 

vararepresentanter inn i rådet”, jf. vedtektene § 2 punkt 3). Dette tolkes slik at representanter 

som ikke kan delta velger ut den som møter i sitt sted. Dette vil gjelde for representanter for 

de kommunene som ikke har foretatt valg av vararepresentanter til Grenlandsrådet. I enkelte 

av kommunene er det foretatt valg av vararepresentanter – for disse kommunene møter den 

valgte vara.  

 

Det ble så foretatt valg. 

 

Grenlandsrådet ledelse: 

Ordfører i Skien Rolf Erling Andersen fortsetter som leder. 

Ordfører i Kragerø Kåre Preben Hegland valgt som nestleder. 

Thorleif Vikre valgt som medlem av arbeidsutvalget sammen med leder og nestleder. 

 

Anne Blaker ble takket av som nestleder. 

 

Representant til Telemark Bioenergiforum (i regi av Fylkeskommunen): 

Nils Tore Føreland valgt. Føreland erstatter Arne Ettestad fra Drangedal som går ut. 

Joacim Engan fra Bamble fortsetter som medlem av forumet. 

 

Grenlandssamarbeidets prosjekt Klimakutt i Grenland – prosjektgruppen: 

Solfrid Rui Slettebakken valgt som politisk representant. 

Slettebakken erstatter Arne Ettestad fra Drangedal som går ut av prosjektgruppen 

Heidi Hamadi og Anne Blaker fortsetter som politiske representanter i prosjektgruppen. 

 

Fylkesplanen – representanter til strategigruppene: 

Følgende personer sitter som representanter i dag: 

 
 Infrastruktur Kompetanse Næring/bosted Kultur og identitet 

 

Grenland 

 

Hans P. Heimolt, Sk 

Øystein Beyer, P 

Jan R. Arvesen, B 

 

 

Finn Sigurdsen, Sk 

Ingrid Brubakken, P 

Marit Mjøen, Si 

 

Heidi Hamadi, Sk 

Olav Havstad, P 

Nils Tore Føreland, D 

 

Rolf E. Andersen, Sk 

Kåre Fostervold, P 

Erling Laland, K 

Sk =Skien, P =Porsgrunn, B = Bamble, Si = Siljan, D = Drangedal, K = Kragerø 

 

Vedtak: 

Samme fordelingen av representanter mellom kommunen som i dag videreføres, med ett 

unntak; Kragerø og Siljan gjør et bytte slik at Kragerø får en representant i strategigruppen for 

kompetanse og Siljan får en representant i gruppen for kultur og identitet.  



   

Kommunene foretar nye valg av representanter der det er behov for det. 

 

 

Egil Johansen kom med følgende innspill på vegne av rådmennene: Det er et ønske fra 

rådmennene at rådmennene/representant fra kommune administrasjonen gis anledning til å 

delta på møtene i strategigruppene som observatører. Det er et behov for å sikre bedre 

forberedelse av og rapportering fra møtene tilbake til kommuneadministrasjonene.  

Rådet gav sin tilslutning til dette og vedtok at det utarbeides et brev til Fylkeskommunen der 

det bes om at representanter fra administrasjonen får delta som observatører på møtene i 

strategigruppene.  

Konklusjon: 

Rådmannskollegiet organiserer representasjonen fra kommuneadministrasjonene i 

strategigruppene.  

 

 

Sak 19/07 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 17/9-07 

 

Protokollen fra møtet i Grenlandsrådet 17/9-07 ble godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 20/07 Oppfølging av vedtatte handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2007 

 

Rådmann i Skien Knut Wille redegjorde for halvårsrapporten for Grenlandssamarbeidet per 

1/8-07. 

Konklusjon: 

Halvårsrapporten ble tatt til orientering uten kommentarer. 

Program for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 vedtatt i Regiontinget i Grenland 15/2-07 

legges fram for kommunestyrene for stadfestelse. Det samme gjelder vedtektene for 

Grenlandssamarbeidet. 

 

Sak 21/07 saker fra møtet i Grenlandsrådet 17/9-07 

 

 Klimakutt i Grenland: 

Anne Blaker orienterte om prosjektet og status. 

På møte i Regiontinget i Grenland 15/2-07 ble det vedtatt å igangsette et prosjekt kalt 

”Klimakutt i Grenland”. Rådmennene i Grenland fikk i oppdrag å fremme forslag til 

organisering av prosjektet vedtatt på møtet i Grenlandsrådet 16/4-07. Det ble avholdt et 

konstituerende møte i prosjektgruppen 8/11-07. Kort oppsummering fra møtet med forslag til 

vedtak ble fremlagt og vedlegges protokollen, se vedlegg 1. 

 

Korte innspill fra: 

Rådmann Ole Magnus Stensrud: Det var positiv stemning på prosjektmøtet. Det fremgikk at 

partene hadde jobbet i forkant av møtet. Det ble nevnt et nasjonalt prosjekt – signaler fra 

Fylkesmannen om at sentrale myndigheter er interessert i gode prosjekter. Det trengs en 

prosjektleder og en forpliktende prosjektplan. Et godt prosjekt for rådet – her trekke flere 

krefter sammen. Det bør brukes noe tid og ressurser på dette. 

 

Rådmann Tore Marthinsen: Klimaprosjektet er bredt. Kommunene er pålagt å lage egne 

planer. Kommunene bør her avvente hva som kommer ut av dette prosjektet. Dette temaet bør 

også løftes inn i arbeidet med fylkesplanen. 



   

 

Øystein Beyer: Dette er et bredt prosjekt som har fått enstemmig oppslutning i bystyret i 

Porsgrunn. Et viktig prosjekt. 

 

Solfrid Rui Slettebakken: Kommunene må også jobbe med sine planer. Her er det viktig å 

jobbe på flere felt og parallelt. 

 

Vedtak: 

Referat fra det konstituerende møtet i prosjektet tas til orientering. Prosjektgruppen arbeider 

videre med å konkretisere sitt mandat, prosjektplan og nødvendige arbeidsgrupper og 

ressurspersoner. Dette legges fram til endelig godkjenning i neste møte i Grenlandsrådet.  

Rådmennene får i oppdrag å finne en prosjektleder.  

 

 

 Kvinner i politikken 

Anne Blaker orienterte om status og vegen videre for utstillingsprosjektet ”Kvinner i 

politikken”. Kommunal- og regionaldepartementet finansierer prosjektet og arrangerte et 

oppstartsseminar i Stjørdal 12.-13. november 2007 for de 10 kommunene/regionene som har 

mottatt midler. Vi er de eneste som søkte som en region/kommunesamarbeid. Vi har kommet 

godt i gang med prosjektet og er i ferd med å ansette en prosjektleder. 

 

Vedtak: 

Det sjekkes opp med departementet om prosjektet kan utvides formelt slik at Kragerø og 

Drangedal kan komme med i prosjektet på like fot. De deltar på prosjektmøtene, forløpig som 

observatører.  

Arbeidet med å ansette en prosjektleder for å drive prosjektet fortsetter.  

Inntil prosjektleder er ansatt vil daglig leder i Grenlandsrådet, Karianne Resare og 

prosjektmedlem Siljan, Tone Løwer Gurholt kunne koordinere og drive prosjektet.  

Den tidligere vedtatte organiseringen av prosjektet endres slik at prosjektgruppen består av to 

representanter fra hver kommune (ikke tre slik tidligere vedtatte organisering). Kommunen 

velger to deltakere hver. Prosjektgruppen innkalles til et møte så snart alle kommuner har 

meldt sine to deltakere. Det bør være en politiker fra opposisjon og en fra posisjon og gjerne 

en kvinne og en mann, i hver kommune. Kommunene må også få valgt en 

arbeidsgruppe/prosjektgruppe lokalt, der alle partier har hver sin deltaker/koordinator.    

 

 

 

 Felles arealplanlegging og styring av felles eierskap til kommunale bedrifter og 

selskaper 

Rolf Erling Andersen orienterte kort om to politiske prosjekter og la disse fram for drøfting. 

 

Felles arealplanlegging: Utredning om felles arealplanlegging for å få en god og effektiv 

utnyttelse av de arealer kommunene har reguleringsmyndighet over er omtalt i 

Grenlandssamarbeidets handlingsplan for 2007. Utredningen skal avklare hvilke muligheter 

som finnes i eksisterende lovverk for å ”løfte” arealplanleggingen i de enkelte kommuner inn i 

et felles administrativt organ som f. eks. Grenlandsrådet. Dette prosjektet er foreløpig ikke 

igangsatt. Vanskelig prosjekt å gjennomføre. Rolf Erling Andersen åpnet for å drøfte om 

Grenlandsrådet nå skal sette i gang dette prosjektet. 

 



   

 

Oppsummering fra debatten: 

Erfaringer fra samarbeidet vedr. arealplanleggingen mellom Skien og Porsgrunn i år viser at 

dette er vanskelig. Arealutnyttelsen er helt avgjørende for en kommune eller et lokalsamfunns 

utviklingsmuligheter. Grenland er et bo og arbeidsområdet og gjennom samordning av 

arealutnyttelsen vil en kunne oppnå en mer enhetlig politikk på dette området. Det bør legges 

opp til parallelle rulleringstidspunkt og samarbeidet på enkelte punkter der det er naturlig å 

samarbeidet. 

 

Konklusjon: 

Grenlandsrådet skrinlegger utredningen om felles styringsarenaer vedrørende felles 

arealplanlegging. Prosjektet, slik dette er definert i handlingsplanen, igangsettes ikke. Rådet 

vil imidlertid oppfordre til at det arbeides med å lage felles planleggingsarenaer – arenaer som 

har felles arealplanlegging som mål. 

 

 

Samordning og styring av felles eierskap til kommunale bedrifter og selskaper 

Utredning om samordning og styring av felles eierskap til kommunale bedrifter og selskaper 

er omtalt i handlingsplanen for 2007. Prosjektet er foreløpig ikke igangsatt. Bakgrunnen for 

prosjektet er et felles ønske om en mer overordnet eierskapsstrategi for de selskaper og 

institusjoner som kommunene eier og/eller forvalter i felleskap. Prosjektets mål er definert 

som å belyse om det er mulig å styre disse selskapene på et overordnet plan gjennom for 

eksempel Grenlandsrådet eller Regiontinget i Grenland. Som eksempel på selskaper er nevnt 

Grenland Havnevesen, Vekst i Grenland og Arbeidsmarkedsbedriftene. Rolf Erling Andersen 

orienterte om at KS har tatt initiativet til å starte et Eierskapsforum. Det skal være et seminar i 

Folkets Hus i Oslo 6. desember 2007 der temaet er Hvordan kan kommunene utøve et godt 

eierskap? Han oppfordret rådets medlemmer til å delta. Andersen åpnet for å drøfte om dette 

prosjektet skal startes opp. 

 

Oppsummering fra debatten: 

Behov for en mer aktiv og strategisk utøvelse av kommunenes eierskap. Ønskelig å se på 

mulighetene for å kunne realisere noen gevinster vedr. felles styring av eierskap. Prosjektet 

henger sammen med hvor stor politisk styring som er ønskelig. Arbeidsutvalget ble utfordret 

til å se på hvilke mulighet vi har for å utvikle Grenlandssamarbeidet. Utredningen vil kreve en 

stor innsats og det bør brukes god tid på drøftinger i Grenlandsrådet. Det er en utfordring at 

ikke alle seks kommunene er med – for enkelte av selskapene gjelder at fire av seks kommune 

er eiere. I tillegg er det en utfordring knyttet til politikernes kompetanse og kapasitet dersom 

Grenlandsrådet/Regiontinget også skal være styre/generalforsamling for selskapene. 

 

Konklusjon: 

Prosjektet startes opp. Arbeidsutvalget ser på praktisk organisering av prosjektet. 

 

 

Sak 22/07 Eventuelt 

Tonje Løwer Gurholt tok opp spørsmålet om dato for neste møtet i Regiontinget i Grenland.  

Konklusjon: Saken tas opp på neste møte i Grenlandsrådet. Arbeidsutvalget sender ut et 

forslag til datoer til kommunene 

 



   

Solfrid Rui Slettebakken Orienterte kort om at Kragerø har blitt en ”Fair Trade – kommune” 

Hun løftet spørsmålet om Grenlandsrådet skulle gå inn på et slikt program. 

Konklusjon: Arbeidsutvalget ser nærmere på dette. 

 

 

Neste møte i Grenlandsrådet: Onsdag 30. januar i Kragerø 

 

 

 

Fra kl. 12.00 til 13.30 ble det avholdt politisk dialogmøte med Telemark fylkeskommune.  

 

 

 

 

 

.  

 



  Vedlegg 1   

 

Grenlandsrådet 19.11.07 

 

Prosjekt Klimakutt  

 

Prosjektgruppen er konstituert i sitt møte den 8.11.07. Gruppen er motivert for å lage 

ambisiøse mål for å redusere utslipp av klimagasser. Det var stor enighet om at det må jobbes 

konkret med tiltak det er mulig å få til med nåværende teknologiske og økonomiske 

muligheter. Det er ikke forskning og utredning skal dominere i dette prosjektet. 

 

Den administrative gruppen består av rådmann Ole Magnus Stensrud, Kragerø og 

miljøkonsulentene Tone Skau Jonassen, Porsgrunn og Eigil Movik, Skien.  

 

En arbeidsgruppe bestående av Anne M. Blaker, Tone Skau Jonassen og Kjell Skjeggerud, ble 

nedsatt for å gjøre ferdig et mandat for arbeidet og justering av prosjektplan.   

 

Neste møte i prosjektet er 10.01.08. Da skal mandat og prosjektplan med organisering endelig 

behandles.  

Prosjektplanen som var lagt fram av administrasjonen kan i utgangspunktet brukes. 

Tidsplanen justeres litt, og det må legges inn noen flere milepæler underveis. 

 

Det var enighet om at prosjektgruppen har en fin størrelse og sammensetning. 

 

Det anbefales å settes på en prosjektleder. 

 

Referansegruppen mener vi ikke behøves i en egen gruppe som foreslått i saken, men at 

ressurser fra disse hentes inn ved behov. Det kan også være aktuelt å be noen av 

ressurspersonene sitte i arbeidsgrupper. Det er viktig å legge opp til god tverrfaglig dialog 

underveis i prosjektet. 

 

Prosjektgruppen: 

 

Prosjektgruppe: Navn Kommune/Selskap/Organisasjon 

Prosjektleder   

Prosjektdeltakere Arne Etterstad Drangedal kommune 

 Heidi Hamadi Skien kommune 

 Anne M. Blaker Bamble kommune 

 Simon Thorsdal AT-Skog/NHO 

 John Ø. Selmer LO, Hydro Polymers 

 Kjell Skjeggerud Industricluster Grenland (ICG) 

 Leif Stige Naturvernforbundet Grenland 

 Wilhelm Rondeel Skagerak energi 

 Sverre Ø. Lie Hydro Industripark 

 Hans Aksel Haugen Tel Tek, Avd leder Gass Tek 

 Morten Johannessen Fylkesmannen 

 Tone Skau Jonassen Porsgrunn/Bamble kommuner 

 Eigil Movik Skien kommune 

 Ole Magnus Stensrud Rådmann, Kragerø kommune 



  Vedlegg 1   

Styringsgruppe: Navn:  

 Grenlandsrådet  

 

 

Forsalg til vedtak: 

 

Referat fra det konstituerende møtet i prosjektet tas til orientering. Prosjektgruppen arbeider 

videre med å konkretisere sitt mandat, prosjektplan og nødvendige arbeidsgrupper og 

ressurspersoner. Dette legges fram til endelig godkjenning i neste møte i Grenlandsrådet.  

Rådmennene får i oppdrag å finne en prosjektleder.  

 

 

Anne Blaker 

 


