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Kort om Grenlandssamarbeidet: 

• Interkommunalt samarbeid om drifts- og 

utviklingsoppgaver 

• Samarbeidsavtale 

• Vedtekter 

• Program for 2011 – 2014 

• Årlige handlingsplaner 

 



• Ett felles bo- og arbeidsmarked. 

 

• Økt økonomisk og næringsmessig vekst i 

regionen. 

 

• Gode og effektive kommunale tjenestetilbud. 

 

• Bedret transport til og fra området samt 

innen området. Felles arealplanlegging. 

 

 

 

 



”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som 

ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv 

region” 

Styrket omdømme Økt antall innbyggere Økt antall arbeidsplasser 

 

Visjon 

Hovedmål 

Styrket egenfølelse og 

identitet 

 

Styrket omdømme 

utenfor regionen, innad i 

regionen og i hver 

kommune 

 

Framstå som et 

felles bo- og 

arbeidsmarked 

 Skape attraktive bo- 

og opplevelses-

områder 

Økt trivsel 

Styrket tjenestetilbud 

En robust og slagkraftig 

region  

Styrket kompetansemiljø 

og økt utdannelsesnivå 

Økt innovasjon  

Økt næringssamarbeid 

Større og mer effektivt 

logistikknutepunkt  

Mer næringsvennlig 

offentlig sektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 

Areal og 

transport 

Samhandling 

helse 

   Nærings-      

   utvikling 

Kommunale 

tjenesteområde

r 

Satsnings- 

områder 

  Utviklingsprosjekter Prosjekter Vekst i 

Grenland AS 



By- og kommunestyrene 

Grenlandsrådet 

AU 
Ordførerkollegiet 

Rådmannskollegiet Sekretariat 

Prosjekter og aktiviteter 



Etablerte samarbeid eks. 

• Visit Grenland AS 

• GREP – Kompetanseutvikling Grenland AS  

• Vekst i Grenland IKS 

• Skagerak Energi AS 

• Grenland Havn IKS 

• Telemark kommunerevisjon IKS 

• GEA Norvegica Geopark IKS 

• Renovasjon i Grenland IKS  



• Felles IT –driftssenter for Skien og Bamble og Siljan   

• Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKI     

• Krisesenteret i Telemark        

• Kemneren i Grenland      

• Miljørettet helsevern i Grenland        

• Tolketjenesten i Grenland        

• Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland      

• Arbeidsgiverkontrollen i Grenland AiG   

• Barnevernvakt   

• Grenland landbrukskontor       

• 110 – Telemark  

• Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland  

 



Faglige nettverksgrupper 

• HMS-forum Grenland 

• Beredskapsnettverk Grenland 

• Kompetansenettverk 

• Samarbeidsforum for miljø 

• Personalsjefsnettverk 

• M.fl. 

 



Særskilt om felles næringsarbeid: 

• Felles næringsselskap for fire kommuner i 22 

år (de siste fire for alle seks kommunene). 

• Fra 1.1 2014 Vekst i Grenland IKS 

• Kommunenes næringsavdelinger avviklet. 

• Èn næringssjef i Grenland. 

• Felles strategisk næringsplan. 



Felles markedsføring av regionen: 

• Plattform for strategiske valg for 

markedsføring av regionen i et 

næringsperspektiv. 

• Markedsplan med aktiviteter som f.eks: 

- ONS 2014 

- Profileringsmagasin 

- Vekstkonferanse  2015 – 18. november 



Aktuelle prosesser og prosjekter 



Kommunereform i Grenland: 

• Oppstart 8.-9. sept 2014 

• Felles formannskapsmøte for seks 

kommuner. 

• Formål: Orientering om Regjeringens 

kommunereform og behandling av sak om 

oppstart av prosess i Grenland. 



KMDs Byregionprogram 

• Grenlandskommunene deltar med prosjektet 

«Mer vekst i Grenland». 

• To delprosjekter:  

1. «Styrket samspill mellom by og omland» 

2. «Kartlegging og strategi for 

næringsarealer i regionen» 



Bystrategi Grenland 

• Forpliktende areal- og transportsamarbeid på tvers 

av kommunegrenser og forvaltningsnivåer. 

• Bamble, Porsgrunn, Siljan, Skien, Telemark 

fylkeskommune, Vegvesenet og Jernbaneverket. 

• Høyt ambisjonsnivå – langsiktig fokus 

• Tema: Arealbruk, kollektiv, bilbruk, gåing og sykkel. 

• Felles arealplanlegging, Bypakke Grenland, 

Belønningsordningen. 



Store infrastrukturtiltak 
Jernbane 

• Intercity-triangelet – planarbeid pågår 

  - Eidangerparsellen – under arbeid 

 

• Grenlandsbanen – KVU igangsettes 

 

• Porsgrunn stasjon 

 

• Sør Vestbanen 



Store infrastrukturtiltak 
Vei 

• E-18 Rugtvedt 

Dørdal  

• E-18 Langangen 

Rugtvedt. 

• Fv 32 Lilleelvkrysset 

 

•  Rv 36 Skyggestein-

Skjelbredsstrand 

– ferdig reg.plan 

oppstart 2015-16 

– planarbeid pågår 

 

– reg.plan vedtatt; 

Bypakke Grenland 

– planlegges; Bypakke 

Grenland 

 



Prosjekt: Sak- arkivsystem i 
grenlandskommunene 

• Tett faglig samarbeid om utvikling av 

elektroniske tjenester – fullelektronisk 

dokumenthåndtering. 

• Felles avtale for 6 kommuner  

• Felles rutiner, implementering, opplæring og 

brukerstøtte. 

• Felles forvaltningsplan 

 

 



Prosjekt: Felles satsing på barn og 
unge i Grenland – Talenter for framtida 

  
• Mål:  Forebygge frafall fra videregående 

skole og bidra til at flere unge blir kvalifisert 

for arbeidslivet. 

 

• Grenland, Midt Telemark, FM og NAV 

 

• Satsingsområdet 2015: «Tidlig innsats» og 

«Tverrfaglig samarbeid» 



 

 

 
Prosjekt: Helse – 

samhandlingsreformen 

• Helse – samarbeid mellom kommunene og 

sykehuset Telemark HF 

  - inneholder en rekke ulike tiltak og 

 prosjekter. 

 - 2015: ny struktur, organisering og  

           innhold i arbeidet. 

 

 



Prosjekt: Innføring av e-handel 

• Prosjekt for bedre og mer effektive 

innkjøpsprosesser. 

• Implementering av e-handelsløsning i alle 

kommunene. 

• Felles forvaltning av løsningen etter 

prosjektslutt 31.12.2014. 
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Prosjekt: Statistikksamarbeid og 
grenlandsbarometer 

• 3- årig hovedprosjekt – felles statistikk- og 

analysekontor. 

• Tilby ønsket statistisk materiale basert på 

lokale forutsetninger og bidra til å belyse 

aktuelle problemstillinger i Grenland og i den 

enkelte kommune. 

• Faktabasert verktøy for gjensidig læring. 

• Styrket kompetanse og bedre styringsdata 


