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  MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 
Møtested: Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien   
Møtedato: 27. februar 2015  
 
År 2015, den 27. februar, holdt Grenlandsrådet møte på Clarion Collection Hotel 
Bryggeparken i Skien under ledelse av leder Hedda Foss Five.  
 
Følgende medlemmer var til stede: 
Bamble Unni Brekka Kiøsterud, Liv Bråthen Norheim  
Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 
Kragerø Kåre Preben Hegland, Jone Blikra 
Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan,  
Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr 
Skien Hedda Foss Five,  Jan Terje Olsen 
 
Forfall: 
Bamble: Jon Pieter Flølo, Linda Holien (møtte med vara)  
Kragerø: Henriette Fluer Vikre 
Porsgrunn: Erik Johan Bystrøm 
Siljan:  
Skien: Geir Arild Tønnessen 
Drangedal: Jon Andre Nesland (møtte med vara) 
 
Fra rådmennene deltok: 
Bamble: Tore Marthinsen 
Drangedal:  
Porsgrunn: Per Wold 
Siljan:  Jan Sæthre 
Skien:  Ole Magnus Stensrud 
Kragerø: Bjørn Hagen 
 
Andre: 
Brannsjef Guttorm Liebe 
Næringssjef Hanne Gro Haugland 
Prosjektleder kartlegging næringsarealer Are Kristiansen 
Prosjektleder Invest In Telemark Bjørn Richard Johansen 
Tore Nygaard, Fagforbundet 
Sølvi Wreen, Fagforbundet 
Prosjektleder kommunereformen Morten Næss 
Kommunikasjonsrådgiver Skien, Kristine Helgen 
Kommunikasjonsansv. Bamble, Tore Hammersmark 
Kommunikasjonssjonssjef FM, Anne Spånem  
 
Protokollfører: 
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 
 
Følgende ble behandlet: 
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Sak 1/15 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 14.11.2014. 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjent. 
 
Sak 2/15 Orienteringssaker 
Følgende saker ble kort orientert om: 
- Skjønnsmidler 2015 til utviklingsarbeid i grenlandskommunene – svar fra FM  
- Referat fra Ordførermøte 31.1.15 og 13.2.15 
- Møte mellom Ordførerkollegiet og Telemarksbenken 25. mars – temaene som vil bli tatt opp 
er: HiT, Sykehuset Telemark – utbyggingsplaner, E 134 -Øst-vest utredningen og statlige 
arbeidsplasser til regionen. 
- Brev fra kommunene til Telemark Museum vedr prosessen rundt strategiplanen for museet. 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
Sak 3/15 110-sentralreform, del av politireformen 
Innledning v/brannsjef Guttorm Liebe. 
 
Regjeringen og Venstre har inngått følgende: 
«Avtale mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for et fremtidsrettet, robust 
nærpoliti datert 17.02.2015» 
Politireformen skal legges fram for Stortinget i form av en Stortingsproposisjon i løpet av 
mars 2015. Det ble lagt fram et forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet i denne forbindelse.  
 
Vedtak: 
Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning og vil sende et brev til fylkets 
stortingsrepresentanter med følgende innhold: 
«Grenlandsrådet har merket seg at det i Regjeringen og Venstres avtale om politireformen 
også er lagt inn en omfattende omstrukturering av 110-sentralene. (Avtalens kap. 13.2 
Operasjonssentraler «Brann- og redningsetatenes nødmeldsentraler skal samlokaliseres med 
politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMK-
sentraler også kan plasseres på samme sted. …. ….») 
 
Kommunene er eiere av 110-sentralene, og det er kommunene som har ansvaret for driften, 
oppgaveporteføljen og organiseringen. Det er betenkelig å legge en så omfattende reform for 
kommunene inn i en annen etats reform, uten grundigere analyse. 
 
De praktiske og økonomiske konsekvensene av en slik endring er ikke utredet skikkelig. Den 
økonomiske utredningen initiert av DSB i 2013 inneholder store feil. Konsekvensene av 
bortfall av tilleggstjenester er hoppet over. Likeså det at konsekvensene av en slik 
sentralisering vil medføre etablering av undersentraler. DSB har på bakgrunn av problemer 
med organisering av vedlikeholdet av 110-sentralenes Nødnettutstyr, foreslått å gjøre 110-
sentralene statlige høsten 2014. 
 
Konsekvensene av endring i eierforholdet er heller ikke analysert skikkelig. Likeså for de 
økonomiske konsekvensene for kommunene. 
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Grenlandsrådet er meget bekymret for de totale konsekvensene av den foreslåtte 110-
sentralreform, og oppfordrer til følgende: 
Samlokalisering av brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler og helsevesenets AMK-
sentraler med politiets operasjonssentraler, skal underlegges en helhetlig utredning og 
analyse, hvor alle sider ved dagens og fremtidens alarmerings- og varslingsoppgaver og -
tjenester vurderes.» 
 
 
Sak 4/15 Avfallsdeponi Norcem gruver  
Ordfører Øystein Beyer orienterte Grenlandsrådet om status og Porsgrunn kommunes 
behandling av saken. 
 
Vedtak: 
Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning og uttrykte en enighet om at saker av regional 
betydning tas opp i Grenlandssamarbeidets organer så tidlig som mulig.  
 
 
Sak 5/15 Næringsutvikling– Vekst i Grenland IKS – status og aktuelle prosjekter 
 
- Kort statusrapportering fra Vekst i Grenland med vekt på nyskapingsprosjekter  

og regionale utviklingsprosjekter v/næringssjef Hanne Gro Haugland 
 
- Kartlegging av næringsarealer – status v/prosjektleder Are Kristiansen 

 
- Presentasjon av Invest in Telemarks arbeid med å skaffe statlige arbeidsplasser  

til Telemark v/ Bjørn Richard Johansen og Hanne Gro Haugland. 
Diskusjon om hvordan Grenlandskommunene kan bidra og hvordan aktørene kan 
jobbe sammen for å få det planlagte vegselskapet og den nye skatteklagenemda til  
vår region. 

I diskusjonen kom det blant annet fram et forslag om å ta opp igjen forslaget om et 
europakontor for Grenlandsregionen. 
 
Vedtak: 
Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning og ber ViG og de konkrete prosjektene ta 
med i det videre arbeidet de innspillene som kom fram i møtet. 
 
 
 
Sak 6/15 Kommunereformen i Grenland – styringsgruppemøte 
 
Følgende tema var oppe: 

- Status i arbeidet og avklaringer av hva som kreves av hver enkelt kommune frem til 
møtet 9-10 april presentert av prosjektleder Morten Næss. 

- Henvendelse fra Nome kommune om deltakelse i prosessen – forslag til svar ble lagt 
frem. 

- Forslag til kommunikasjonsplan/strategi for fase 1 v/kommunikasjonsgruppen. 
- Forslag til konkret infotiltak i mars: innbyggerbrosjyre v/kommunikasjonsgruppen. 
- Forslag til ungdomskonferanse, jf referat fra Ordførerkollegiet, v/Øystein Beyer. 
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Vedtak: 
Orientering om status i prosjektet og skisse til arbeid videre ble tatt til orientering. 
Styringsgruppen ber prosjektgruppen jobbe videre etter de fremlagte planene. 
 
Forslag til kommunikasjonsstrategi for fase 1 vedtatt slik den ble fremlagt. 
Det utarbeides en innbyggerbrosjyre med informasjon om reformarbeidet. Brosjyren 
distribueres til alle husstandene i alle seks kommunene så snart som mulig. 
 
Daglig leder for Grenlandssamarbeidet og kommunikasjonsgruppen med bistand fra 
fylkesmannen, jobber videre med planene om en ungdomskonferanse. Det sendes en åpen 
invitasjon til statsråd Jan Tore Sanner om deltakelse. Endelig dato settes etter tilbakemelding 
fra statsråden. 
 
 
Sak 7/15 Handlingsplan 2015 for Grenlandssamarbeidet – endelig behandling 
 
Saken gjelder:  
Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2015 med budsjett. 
 
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. 
Følgende prosjektet omtales som pågående og nye i handlingsplanen: 

- Statistikksamarbeid og grenlandsbarometer. 
- Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland. 
- Felles satsing på barn og unge i Grenland – Talenter for framtida. 
- Kommunereform i Grenland. 
- Rullering av Strategisk næringsplan for Grenland. 
- Felles e-læring i Grenlandssamarbeidet. 

Handlingsplanen er ikke ment å være uttømmende for prosjekter/aktiviteter som det 
arbeides med og kan søkes etablert gjennom året. Regionsamarbeidet vil til enhver måtte 
vurdere tiltak knyttet til aktuelle saker og utfordringer som settes på dagsorden gjennom 
året.  
 
Alle kommunene har behandlet og vedtatt handlingsplanen uten merknader. 
Skien kommunene har i sitt vedtak kommet med innspill til enkelte av prosjektene.  
Grenlandsrådet vurderte innspillene og ber rådmennene og daglig leder ta disse med seg 
og innarbeidet i det videre arbeidet med prosjektene. 
 
Vedtak: 
Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2015 m/budsjett vedtatt slik den ble forelagt. 
Grenlandsrådet ber rådmennene og daglig leder ta med innspillene fra behandlingen i Skien i det 
videre arbeidet med prosjektene. 
 
Sak 8/15 Høringer 
 
Ingen saker. 
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Sak 9/15 Eventuelt 
 
Sykehuset Telemark – utbyggingsplaner. 
Sykehusdirektør Bess Frøyshov orienterte om status i utbyggingsplanene for STHF. 
Møteleder la fram forslag om uttalelse fra Grenlandsrådet til Helse Sør-Øst. 
 
Vedtak: 
Grenlandsrådet tok orientering til etterretning og vedtok fremlagte uttalelse. Uttalelsen 
oversendes Helse Sør Øst. 
Ordførerne følger opp uttalelsen i møte med styreleder for Helse Sør Øst mandag 9. mars og 
møte med Telemarksbenken 25. mars. 
Grenlandsrådet ber ordførerkollegiet sende et brev til helse- og omsorgsministeren med 
forespørsel om et møte i forbindelse med denne saken. 
 
Forsvarlig alkoholhåndtering i Grenland 
Øystein Beyer viste til et forslag fra politiet om samarbeid med kommunene på dette området. 
Saken vil komme opp i politirådene i Skien, Porsgrunn og Bamble. Porsgrunn positiv til et 
slikt samarbeid. Det vil komme opp en sak i de tre kommunene. 
Grenlandsrådet tok saken foreløpig til orientering. 
 
Ingen øvrige saker. 
 
 
 


