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Grenlandssamarbeidet 

Omfatter kommunene: 

• Skien 

• Porsgrunn 

• Bamble 

• Kragerø 

• Drangedal 

• Siljan 

Totalt ca 120 000 innbyggere 

 

 

 



Grenlandssamarbeidet 
 

Formalisert samarbeid gjennom 

Grenlandsrådet. Fra hver kommune møter: 

• Ordfører 

• Varaordfører 

• Leder av opposisjonen  

Rådmannen deltar. 

Rådet møtes 4-5 ganger i året 

 

 



Grenlandsrådet og 
kommunereformen 

 

Grenlandsrådet tok initiativ til et felles 

kommunereformarbeid i regionen og ble 

etablert, sammen med  to tillitsvalgte, som 

styringsgruppe for arbeidet. 

 

Likelydende vedtak om dette ble fattet i de seks 

Grenlandskommunene høsten 2014. 

  

 



Arbeidet  vinteren/vår 2015. 

I løpet av vinteren har det blitt gjennomført 

prosesser i den enkelte Grenlandskommune som 

har gitt kommunen: 

• Kunnskap om mål og utfordringer i egen kommune 

sett opp både mot stortingets mål for 

reformarbeidet og egne mål for utviklingen. 

• Ut fra denne kunnskapen og ut fra kunnskap om 

øvrige kommuner i Grenlandssamarbeidet, 

anbefalt kommunesammenslåingsmodeller for 

videre utredning. 

 

 

 

 



Oppsummering av prosess vinter/vår 
2015. 

Grenlandsrådet anbefalte på samling i april å anbefale de 

seks by- og kommunestyrene å gå videre med følgende 

kommunesammenslåingsmodeller: 

 

• Regionkommunealternativet med alle seks 

Grenlandskommunene sammenslått.  

• Et alternativ med videreføring av dagens 

kommunestruktur.  

 

Forslaget behandles i by- og kommunestyrer i perioden 

28.5. til 18.6.  2015 

 

 
 

 



Mandat for videreføring høst 2015 og 
vinter/vår 2016. 

Mandatet tilsier at det skal: 

 

• Foretas en utredning av hver av den valgte 

sammenslåingsalternativ/modell.  

• Vedtak om eventuell sammenslåing.  

• Dette arbeidet skal etter planen skje i perioden mai 

2015 til mai 2016. 

 

 
 

 



Sommer/høst 2015. 

• Konkurransegrunnlag for ekstern utredning og avtale 

med rådgiver 

• Utredning starter medio august 

• Sak til by- og kommunestyrer om involvering. Høring 

eller folkeavstemning? Annet? Kommunikasjonsstrategi. 

Oktober/november 2015 

• Politisk initiativ til å utarbeide en intensjonsavtale? I regi 

av Grenlandsrådet? Politisk forankring? Oppstart? 

• Rapport fra rådgiver ferdig. Medio desember.  

•   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Vinter/vår 2016. 

• Politisk behandling av rapport (og eventuell 

intensjonsavtale).  Februar/mars 2016. 

• Høring/folkeavstemning/folkemøter. Bakgrunn: Rapport 

fra eksternt utredermiljø (samt eventuell 

intensjonsavtale) 

• Sak til by- og kommunestyrer mai 2016: Vi vil slå oss 

sammen med ………. 

• Felles by- og kommunestyremøter i regi av 

Fylkesmannen, juni 2016. 

 

 

•   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


