
 

 

            REFERAT 
 

Referat fra møte med Telemarksbenken og  Ordførerkollegiet i Grenland 

15.10.2014 
 

Sted: Stortinget, Oslo 

Møteleder: Terje Lien Aasland  

Referent Karianne Resare 

Til stede: Terje Lien Aasland, Solveig Sundbø Abrahamsen, Christian Tynning Bjørnø,  

Geir Jørgen Bekkevold, Kristian Norheim, Hedda Foss Five, Kåre Preben Hegland, Gunn 

Berit R. Holmelid, Øystein Beyer, Jon Pieter Flølo, Karianne S. Reiten, Per Wold, Karianne 

Resare, Rolf Olav Larsen 

Forfall: Lene Vågslid 

Kopi til: Rådmenn, www.grenlandssamarbeidet.no 

 

 Ansvar / frist 

 

Velkommen/innledning v/møteleder Terje Lien Aasland 

 

Ordførerne i grenlandskommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og 

Skien har invitert Telemarks stortingsrepresentanter til faste møter med kommunene. 

Dette er andre møtet som avholdes. Formålet med møtene er å få til et tettere og 

formalisert samarbeid med sentrale politikere om saker av betydning for Grenland. 
 

 

Evaluering og erfaring fra møtet 28. mai 2014 

 

Erfaringer fra sist møte - kort oppsummering. 

 

Viktige møter for benken og Grenland. Positive til å opprettholde denne møteplassen 

for å utveksle info om viktige og aktuelle saker.  

Ikke partipolitikk men Grenland møter som region og opptatt av saker som det er 

enighet om og som er viktige for regional utvikling og vekst. 

 

 

Ordførerkollegiet i Grenland – aktuelle saker 

 

Presentasjon av næringsprosjekt - Frier Vekst v/Rolf Olav Larsen, Herøya Industripark 

 

Kåre Preben Hegland – Innspill om at vi i Grenland bør se på ideen om et eget EU-

kontor for regionen i Oslo el Brussel.  

 



 

 

 Ansvar / frist 

Kommunereformen – orientering om prosessen i Grenland 

Grenlandssamarbeidet arrangerte 8.-9. september et felles oppstartsmøte for alle seks 

formannskapene. Her ble det gitt informasjon om regjeringens kommunereform og alle 

formannskapene fattet følgende likelydende vedtak: 

 

1. …………….. kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. 

Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med de øvrige grenlandskommunen og 

i regi av Grenlandssamarbeidet. Kommunenes tillitsvalgte skal holdes løpende 

orientert om prosessen og sikres medvirkning og deltakelse. 

2. Målet for arbeidet er å lage et godt beslutningsgrunnlag for senere politiske 

strukturvedtak. Prosessen skal bidra til å gi kommunene økt innsikt i spørsmålet 

om fremtidig kommunestruktur og skal gjennomføres med fokus på åpenhet og 

god informasjon. Befolkningen skal på egnet måte høres og involveres.  

3. Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskifte 2015/16. 

Siktemålet er vedtak i de enkelte kommunene senest våren 2016. 

4. Prosessen skal gjennomføres ihht. Regjeringens mål og opplegg for reformen og 

i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og KS.  

……………..kommune gir derfor sin tilslutning til at KS deltar som faglig 

tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det 

kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert 

kommunene til. 
 

Kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien skal 

gjennomføre en felles utredning av aktuelle modeller for fremtidig kommunestruktur.  

 

Hovedmål: Gjennomføre en prosess som gir økt innsikt i spørsmålet om fremtidig 

kommunestruktur og regionens utviklingsmuligheter. Utarbeide gode 

beslutningsgrunnlag for senere politiske strukturvedtak i de seks kommunene i 

Grenlandsregionen.  

 

Organisert som prosjekt. Kommunestyrene er prosjekteiere, Ordførerkollegiet er 

styringsgruppe og Rådmannskollegiet er prosjektgruppe. Prosjektansvarlig: 

Grenlandssamarbeidet. 

 

Prosessen skal: 

- bidra til å gi kommunene økt innsikt i spørsmålet om fremtidig 

kommunestruktur  

- gjennomføres med fokus på åpenhet og god informasjon  

- kommunenes tillitsvalgte skal holdes løpende orientert om prosessen og sikres 

medvirkning og deltakelse 

- befolkningen skal på egnet måte høres og involveres 



 

 

 Ansvar / frist 

- vektlegge kunnskapsinnhenting og politisk dialog  

- gjennomføres ihht. Regjeringens mål og opplegg for reformen. 

 

Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskifte 2015/2016.  

Vedtak i de enkelte kommunene senest våren 2016. 

 

 

Bosetting av flyktninger - Flere av kommunene skal møte statsråden i slutten av denne 

måneden. Mange problemstillinger knyttet til finansiering mm - ønsker at benken tar 

med seg dette og bistår i å målbære de innspillene som kommunene har kommet med. 

Viktig å få klargjort de økonomiske rammene. Kommunene er bedt om å ta i mot flere 

uten at de økonomiske rammene er klargjort.  

Kommunene må i større grad få dekket de faktiske kostnadene spesielt knyttet til 

mindreårige. Prosess i gang mellom departementet og KS om klargjøring av rammene 

for å ta imot. Denne prosessen bør avventes før kommunene gir tilbakemelding på 

IMDIs invitasjon om å ta i mot flere. 

Skien har sendt et notat til benken med disse problemstillingene. Notatet oppdateres og 

sendes på nytt. 

 

Samferdselsområdet 

Bypakka - Grenland ønsker hjelp til å få denne behandlet i Stortinget så raskt som 

mulig.  

 

Vei og jernbane.  

Grenland har dialog både med øst Agder og Vestfold om dette da vi ser at vi har felles 

interesser. 

Mye positivt i budsjettet på samferdsel for Telemark. 

Etterlyser større politisk engasjement og trykk på utbygging av vei og jernbane 

gjennom Telemark. Ønsker parallell planlegging av strekninger gjennom fylket. 

Fylkeskommunen og stortingsbenken og kommunene bør ha fells fokus og trykk.  

 

Sjøveien inn til Grenland - bevilget penger til planlegging. Positivt - helhetlig 

tankegang på vei, sjø og jernbane.  Viktig å holde trykket oppe på sjøveien til Grenland. 

Viktig for å styrke potensialet for regionen for næring og vekst. 

 

Bratsbergbanen - viktig for Grenland og Telemark. Viste til at dette var tema i forrige 

møte.   

 

Flyplass - signaliseres ny tilskuddsordning fra staten fra 2016 - her er ikke Geiteryggen 

inne. Denne utfordringen bør det ses på. For 2015 videreføres dagens ordning. 

 

Diskusjoner i partiene vedr storbyområdene og kollektivsatsing. Her må vi følge med 

slik at også Grenland som storbyområdet blir med i denne diskusjonen. 

 



 

 

 Ansvar / frist 

 

Statsbudsjettet 2015. 

Sak fra Drangedal vedr kompensasjon for arbeidsgiveravgift ble kort redegjort for. 

Notat ble i løpet av møtet oversendt stortingsrepresentantene. 

 

Tiltaksplasser – kort drøfting. 

 

Sykehuset Telemark - stor bekymring. Alvorlig problemstilling knyttet til den 

økonomiske situasjonen og interne prioriteringer/dreininger i Helse Sør-Øst. 

 

Stortingsbenken ønsker en oversikt over hva de enkelte kommunene i Grenland ser som 

utfordringer mht regjeringens budsjettforslagser på budsjettet og aktuelle 

problemstillinger for den enkelte kommune. Ordførerne oversender notater i etterkant 

av møtet. 

 

Orientering fra stortingsrepresentantene – komiteene og aktuelle saker 

 

Fram til jul er det budsjettet og saker relatert til dette som står i fokus. Det ble derfor 

henvist til drøftingen under punktet over. 

 

Eventuelt 

Innspill om å avholde neste møte i Grenland. Grenland inviterer til dette. 

 

Ingen øvrige saker. 
 

 

 

 


