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  MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 
Møtested: Siljan kommunehus, Siljan   
Møtedato: 20. november 2015  

 
År 2015, den 20. november, holdt Grenlandsrådet møte i kommunestyresalen i Siljan 
kommunehus, under ledelse av leder Hedda Foss Five.  
 
Følgende medlemmer var til stede: 
Bamble Halgeir Kjeldal, Heidi Herum, Jon Pieter Flølo  
Drangedal Tor Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume 
Kragerø Jone Blikra, Henriette Fluer Vikre 
Porsgrunn Robin Kåss, Janicke Andreassen, Anne Karin A. Hansen 
Siljan Kjell Abraham Sølverød,  Dag Jøran Myrvang 
Skien Hedda Foss Five, Erik Næs, Jan Terje Olsen 
 
Forfall: 
Bamble:  
Kragerø: Charlotte Therkelsen Sætersdal 
Porsgrunn:  
Siljan: Kim Vegard Rekvik 
Skien:  
Drangedal:  
 
Fra rådmennene deltok: 
Bamble: Tore Marthinsen 
Drangedal: Jørn C.S Knudsen 
Porsgrunn: Kjell Lillestøl 
Siljan:  Jan Sæthre 
Skien:  Ole Magnus Stensrud 
Kragerø:  
 
Andre: 
Fylkesvaraordfører Hans Edvard Asjer 
Geir Morten Johansen, Tfk 
Næringssjef Hanne Gro Haugland  
Anne-Gro Anhstrøm, Tfk 
Birgitte Hellstrøm, Tfk 
Morten Næss, Grenlandssamarbeidet 
Sølvi Wreen, Fagforbundet 
Roar Teigen, Hovedverneombud 
Agenda Kaupang 
 
 
Protokollfører: 
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 
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Følgende ble behandlet: 
 
Velkommen v/leder Hedda Foss Five 
 
Kort presentasjon av Grenlandssamarbeidet 
v/leder Hedda Foss Five og daglig leder Karianne Resare 
 
 
Sak 26/15 Konstituering Grenlandsrådet 2015 - 2019 
Grenlandsrådet konstituerte seg for perioden 2015 – 2019. 
 
Ordførerkollegiet i Grenland er Grenlandsrådets arbeidsutvalg og forbereder møtene.  
 
Ordfører Hedda Foss Five er i dag leder av Grenlandsrådet. I følge samarbeidets vedtekter 
velges leder for to år av gangen. Foss Five ble valgt i møtet i april 2014 og Ordførerkollegiet 
foreslår at hun fortsetter i rollen ut toårsperioden. Det ble foretatt et supplerende valg av 
nestleder i dette møtet. 
 
Suppleringsvalg: Valg av nestleder. Ordførerkollegiet foreslo at Jone Blikra, ordfører i 
Kragerø velges som Grenlandsrådets nestleder.  
 
Møteplan 2016  
Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til møteplan 2016 for Grenlandsrådet: 
 
Grenlandsrådet (minst fire møter årlig) 

Dato  Sted  
 

 

Fredag 29. januar    

Fredag 15. april    

Fredag 3. juni   

Fredag 9. september   

Fredag 25. november   

 
Det kan bli aktuelt å gjøre endringer eller avholde flere møter dette året i tilknytning til 
kommunereformarbeidet. Grenlandsrådet vurderer behovet for dette underveis.  
 
Fellesmøte formannskapene – tirsdag 9.- onsdag 10. februar 2016 
Tema dag 1: Strategisk næringsplan og Strategi for næringsarealer 
Tema dag 2: Kommunereformarbeidet 
Det tas sikte på å avholde dette møtet i Kragerø.  
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Vedtak: 
Grenlandsrådet for perioden 2015 – 2019 konstituerte seg. 
Hedda Foss Five, ordfører i Skien fortsetter som leder. 
 Jone Blikra, ordfører i Kragerø valgt som Grenlandsrådets nestleder.  
Det foretas nytt valg i rådets møte den 15. april 2016. 
Rådet var enstemmig. 
 
Forslag til møteplan for 2016 vedtatt slik forelagt med en endring: Det søkes avholdt 
Grenlandsråd i forbindelse med felles formannskapsmøte 9. februar 2016.  Det avholdes ikke 
Grenlandsråd 29. jan.  
 
 
Sak 27/15 Dialogmøte Telemark fylkeskommune  
 
Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer og representant fra administrasjonen Geir Morten 
Johansen møtte.  
 
Innledninger v/Telemark fylkeskommune: 

- Tilstedeværelse i Grenlandsrådet og samarbeid på næringsområdet 
v/fylkesvaraordfører Askjer. 
Fylkeskommunene ønsker å være tilstede i Grenlandsrådet med både politisk og 
administrativ representant. Ønsker et tett samarbeid med kommuneregionene. 
Grenlandsrådet ønsker at fylkeskommunene henvender seg til og benytter 
kommunesamarbeidet der det er saker av interesse for alle/flere av kommunene.  
 

- Orientering om prosess rundt Nasjonal Transportplan – høring mm v/ rådgiver Anne-
Gro Ahnstrøm, Tfk. Se vedlagte presentasjon.  
Det ble varslet at Arena samferdsel planlegges gjennomført fredag 18. mars 2016. 

 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
Sak 28/15 Aktuelle regionale saker – status 
 
Orientering om følgende saker av felles interesse: 

- Flyktningsituasjonen – kort orientering fra Robin Kåss, Porsgrunn 
 

- Politireformen – se kopi av innsendt felles høringsuttalelse vedlagt innkallingen. Kort 
orientering om felles uttalelse og prosessen fremover.  
Tfk har enstemmig støtter kommunenes uttalelse og sendt denne inn.  
Viktig at slike felles uttalelser fokuserer på positive kvaliteter ved vårt område/våre 
alternativer.  
 

- Sykehuset Telemark – stråleenhet – v/Hedda Foss Five, Skien. Helse Sør-Øst har utsatt 
beslutningen til over nyttår - høring blant helseforetakene. Kommunen inviteres til en 
høringskonferanse i etterkant.  
 

- Brevik sjøtrafikksentral – se kopi av brev sendt samferdselsministeren og mottatt svar 
vedlagt. Dette bør forankres også hos industrien - det gjøres et arbeid/fremstøt her. 
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- Høgskolen - viktig at vi står sammen om dette og støtter høgskolen i 

utviklingsarbeidet og prosessen mot universitet. Invitere høgskolen til Grenlandsrådet 
når ny rektor er valgt.  

 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak 29/15 Næringsutvikling– Vekst i Grenland IKS – status og aktuelle prosjekter 
 
Vekst i Grenland orienterte om: 
- Strategisk næringsplan for Grenland mm. v/ næringssjef Hanne Gro Haugland. 

Næringssjefen orienterte om prosess vedr utarbeidelse av forslag til ny SNP, utvikling 
av næringsarealet Frier Vest og INEOS. Se vedlagte presentasjon. 

  
- Infrastrukturprosjekter v/spesialrådgiver Petter Ellefsen 
 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
Representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS avholdt kl. 13.15. – se egen protokoll. 
 
 
 
Sak 30/15 Kommunereformen – styringsgruppemøte 
 
Grenlandsrådet med tillegg av to hovedtillitsvalgte, utgjør styringsgruppen for den pågående 
prosessen rundt kommunereformarbeidet i Grenland. Det ble i møtet lagt fram forslag om at 
også en representant fra hovedverneombudene i kommunene tiltrer styringsgruppen.   
Styringsgruppen tok stilling til forslaget i møtet. 
 
- Presentasjon av foreløpige resultater av utredning v/Agenda Kaupang 
- Videre fremdrift v/prosjektleder Morten Næss, se vedlagte presentasjon. 
 
 
Avslutningsvis redegjorde Rådmannskollegiet kort for og viste foreløpige resultater fra 
fellesprosjektet: «Prosjekt for statistikksamarbeid og Grenlandsbarometer»: 
 
Prosjektgruppa for 3-årig statistikksamarbeid og Grenlandsbarometer leverer her 
Grenlandsbarometeret 2011-2014, tilgjengeliggjort i form av nettportalen 
«Grenlandsbarometeret»: http://www.grenlandsbarometeret.no/ 
  
Grenlandsbarometeret formidler tjenestedata hentet fra SSB´s KOSTRA-database, for alle 
grenlandskommunene, og innenfor disse sektorene: 
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- Barnehage 
- Grunnskole 
- Barnevern 
- Pleie og omsorg 
- Kommunehelsetjeneste 
- Sosialtjeneste og kommunal bolig 
- Kultur og idrett 
- Brann 
- Vann, avløp og renovasjon 
- Kommunal samferdsel 
- Fysisk planlegging 
  
  
I tillegg til tjenestedata er et knippe økonomiske nøkkeltall presentert, samt enkelte 
samfunnsdata som folkemengdedata mm.  
 
Prosjektet anser nå å ha kommet så langt med utviklingen av nettportalen 
«Grenlandsbarometeret», at nettportalen gjøres tilgjengelig for politikere og allmennheten. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen vedtok enstemmig at styringsgruppen utvides med en representant fra 
hovedverneombudene i kommunene. 
Styringsgruppen tok presentasjon av foreløpig rapport til orientering. Ferdig rapport 
oversendes fra Agenda Kaupang til prosjektet 1. desember.  
Styringsgruppen ber om at det utarbeides sak som legges fram for behandling i by- og 
kommunestyrer vinteren 2015/2016 om: 

- Utredningen. 
- Hvordan innbyggerne skal høres. 
- Hvorvidt det skal utarbeides en intensjonsavtale. 

 
Grenlandsrådet tok orienteringen om prosjekt «Statistikksamarbeid og Grenlandsbarometer» 
til etterretning. Nettportalen Grenlandsbarometeret gjøres tilgjengelig for politikere og 
allmenheten. 
 
Sak 31/15 Høring 
Ekspressbussutredningen – Kollektivgruppen i Bystrategiarbeidet lager forslag til sak. 
Innspill fra ViG IKS er sendt over. Forslag til sak oversendes kommunene innen 25. nov. 
Saken behandles i kommunene i løpet av desember mnd.  
 
Høringsuttalelse om beredskapssenter for samtrening mellom nødetatene – oversendte 
fra Midt-Telemarkrådet med ønske om støtte fra de øvrige Telemarkskommunene/regionene. 
Saken er oversendt fra sekretariatet til alle seks kommunene via ordfører og rådmann, for 
behandling. 
 
For øvrig vises til sak 28/15 over. 
 
Sak 32/15 Eventuelt 
Ingen saker. 


