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Referat fra Styringsgruppemøte/Plan og byggesaksfor um 
 
Dato: 28.10.2016 
Tid:   09.00- 14.00 
Sted: Bamble 
 
 Til stede: 
Fra kommunen     
Morten Thorvaldsen Siljan  Per Arstein 

Åsmund Seteklev 
Kragerø 

Olav Backe-Hansen 
Hallstein Bast 
Vegard Fjeld 

Skien  Marius Lid Porsgrunn 

Maren Vrålstad Drangedal  Leidulf Aakre Bamble 

 
Fra regionale 

myndigheter/innbudte 

    

Helene M Nordli 
Øyvind Solbakken 

ViG    

     

    
 

 

Referat fra møtet i Bamble den 28.10.2016 

 

1. Innkallingen 

Ingen kommentar 
 
 

2. Referat fra forrige møte 

Ingen kommentar 
 
 

3. SNP for Grenland og tiltaksplan. ViG orienterer. 

Helene og Øyvind orienterte om SNP for Grenland (strategisk næringsplan) og aktuelle 

punkter i tiltaksplan. Det ble diskusjoner og direkte tilbakemeldinger som de noterte seg. 

Tiltaksplanen kommer til behandling i kommunene.   
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4. Status felles rutiner for tilsynsfunksjonen 

Vegard og Hallstein presenterte foreløpig forlag og orienterte om måten det var tenkt på. 

Godt forslag. Vi bør få til felles rutiner.  Send inn kommentarer før 20.11.2016.  

Behandles på neste møte i Siljan. Hallstein sender ut en kort status på arbeidet som vi kan 

bruke til revisjonen for de som har bruk for det. 

 

5. Status arbeidsgrupper 

Plan; det har ikke vært noen møter siden sist 
 
360; Nytt møte når oppgraderingen av 360 er ferdig. Kragerø og Drangedal gjenstår. 
 
Tilsyn; Se neste punkt 
 

6. Gjennomgang av tilsynsrapport for 2. tertial. 

Se rapport.  
• Mangler navn på firma i overskriften.  
• PBF ønsker fremmøte og presentasjon av kvartals- og årsrapporter 
• Virksomhetsplan 2017 diskuteres i Siljan-møte 9/12. Dag inviteres. Vi må ha planen i 

løpet av november. 
• Tilfredsstiller rapporten ny avtale? Vi ønsker mer detaljert rapport med hensyn til datoer 

og aktivitet (tidsbruk og når ressursene ble brukt) 
 

7. Orientering om justering av byggsaks- og plangebyrer 

Det er avholdt koordineringsmøte i Skien. Gebyrene ble stort sett justert med prisstigning og 
avrundet. Kragerø og Porsgrunn har justert noe på store bygg. 
 

8. Nytt fra Bamble 

De ble orienterte om: 

• «Trivelig og livlige kommunesentra». Bamble bruker 20 mill. kr i innværende 4-års 

periode på å pusse opp Stathelle og Langesund. Mange tiltak og mye positiv 

tilbakemelding fra befolkningen. 

• Kunstige sandstrender. Ref. aviser. Uheldig episode i Finnmarkstrand. Tiltak i sårbart 

område som ikke er omsøkt. Kommunen har god dokumentasjon og følger opp saken 

videre. 

 

9. Eventuelt 

• Styrket kommunesamarbeid i Grenland. Ref. Grenlandsrådets vedtak som er 
behandlet i alle kommuner. Vedtatt i Drangedal, Skien, Siljan og Porsgrunn. Tatt til 
orientering i Bamble og avvist i Kragerø.  
Administrasjonen i Bamble har jobbet med saken og Enhet Teknikk og 
samfunnsutvikling har laget en intern tjenestekartlegging etter følgende mal og 
levert konklusjoner intern som sammenfattes og overleveres prosjektledelsen 
(Morten Næss): 

Tjenesteområde 
Enhet 
Virksomhet 
Stillinger/ansatte 
Ansvarsområde 
Arbeidsoppgaver 
Økonomi 
Sårbarhet 
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Lovverk, forskrifter og interne rutiner 
Intern samarbeid med andre virksomheter og avdelinger 
Forhold til befolkningen/kunder 
Forhold til utvalg og politiske organer 
Spesielle hensyn som bør vektlegges 
Vurdering og anbefaling 

 
• Forslag til planleggingsavtale med Nye Veier, diskuteres videre i Porsgrunn og Bamble 

 
• Forslag til høring om ny regler for KU, Olav har synspunkter som oversender oss 

andre. 
 

• Nasjonal beskrivelse for innholdsfortegnelse i planbestemmelser. Skien, Olav sjekker 
dette i forhold til Grenlandsstandarden. 

 
• Fortetting, Skien (Hallstein) presenterte noen problemstillinger som gjelder oss alle! 

Vi utfordrer fylkesmyndighetene på neste møte. 
 

• SVV, FK og FM inviteres til neste møte i Siljan (Leidulf sender invitasjon). 
 

 

 
Leidulf Aakre 

Ref. 

 


