Referat fra Styringsgruppemøte/Plan og byggesaksforum
Dato: 16.02.2018
Tid: 12.00-15.00
Sted: Ælvespeilet
Til stede:
Fra kommunen
Kjell Borgerås
Per Arstein
Marius Lid
Tor Jørgen Naas
Melås
Hallstein Bast

Siljan
Kragerø
Porsgrunn
Drangedal

Annette Finnerud
Baard Gonsholt
Finn Roar Bruun
Olav Backe-Hansen

Porsgrunn
Porsgrunn
Bamble
Skien

Skien

1. Velkommen og presentasjon av deltagerne. Vi har nye deltagere til møtet som
ønskes velkommen. Kort om hva plan- og byggesaksforum
Kjell dro kort igjennom avtale om felles Grenlandstandard og historikk. Intensjonen
med avtalen var en forutsigbar og enhetlig saksbehandling og gjenkjenn barhet
Fra kommune til kommune. Vekst i Grenland var opprinnelig med og skulle fungere
som bindeledd mellom kommunene og næringslivet.
Avtalen gikk ut i 2006. Mye diskusjon rundt effekt, videre samarbeid og innhold.
Konklusjon: Viktigere enn noen gang med ett slikt samarbeid og spesielt for de
mindre kommunene. Samarbeidet blir så bra som vi gjør det til selv. Enighet om at
det gjøres ett forarbeid i forhold til videre innhold, som legges frem i neste
styringsgruppemøte. Siljan ved Kjell tar ansvar. Tar med seg Per og Olav på laget.
Lager også en oversikt over ulike arbeidsgrupper (med innhold) knyttet opp mot planog byggesaksforum.
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Møteplan 2018 og møte struktur(når ledernivå og når alle)
Vi har fått henvendelse fra vår næringssjef og en saksbehandler om det er mulig å
være møtedeltager. Ønsker en diskusjon på struktur og type møter. Møter med veldig
mange er lite effektiv og er ressurskrevende. Er det fornuftig med to typer møter
f.eks? Hva er fornuftig møteserie? Hva vil vi oppnå og hvilke saker bør inn?
Hvem, hva og når? Det ble diskutert hvorvidt vi skulle ha styringsgruppemøter (kun
ledere), styringsgruppemøter med saksbehandlere og faste møter med Fylkesmann
(FM)
Enighet om at dagens ordning opprettholdes, med 6 møter i året.
Plan- og byggesakssjefene innkalles fast. Saksbehandlere innkalles etter behov.
Dette gjelder også for Fylkesmannen
Møtetidspunkt og dato:
Fredager fra kl 09.00 – 14.00. Datoer: 27.03 (Skien), 08.06 (Kragerø) 14.09
(Drangedal) 26.10 (Bamble) 14.12 (Siljan)

2. Oppfølging tilsynsordningen. Hvordan sikre at denne fungerer og tanker videre (felles
internkontroll?). Vi har hatt møte tidligere der vi har luftet muligheten for å utvide
tilsynsordningen til også å være en intern kontrollorgan/revisjon. Hvordan skal vi i
felleskap følge opp ordningen
Vanskelig som vertskommune å holde oversikt over mengde, innhold og kvalitet på
arbeidet som leveres. Vertskommune er helt avhengig av skriftlige tilbakemeldinger
fra de andre kommunene for å kunne følge opp og kvalitet sikre tjeneste. Skriftlig
tilbakemelding innen 01.03.18.

3. e- byggesak – fremdrift
Så langt er Skien ferdig med bakgrunn og formål, samt interesseanalyse. Videre
utsjekk for å kunne danne grunnlag for oppstart av prosjekt, avsluttes innen april
mnd. Det kommer en invitasjon fra Skien for deltagelse til hver enkelt kommune i
nær fremtid.
Konsept valg – Brukere eller saksbehandlere i fokus?
Prosjektfase april – januar 2019. Hvorvidt kommunene blir med videre avklares i april,
med evt. politiske vedtak dersom dette er nødvendig. I prosjekteringsfasen ligger
blant annet anbud, valg av leverandør, innføring og opplæring
KS involveres. Implementering januar 2019
4. Status rutinearbeid (Porsgrunn)
En del brevmaler er ferdigstilt (ca 30 %). Vi har ett lite hvileskjær nå i påvente av nye
ansatte. Trår til for fult fra midten av april. Maler oversendes til 360 gruppa, så snart
de er gjennomgått av leder. Stemning for at alle kommunene tar i bruk disse.
Hvorvidt disse kan legges inn som fullverdige maler i 360, eller om de må legges inn
som standardtekster (som igjen klippes og limes inn i brevmal) må avklares med
arkiv.
Kan tas i bruk fort fortløpende. Tenger ingen godkjenning av plan- og
byggesakforumet
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5. gebyrregulativ- endringer 2018 – sette fremdrift og arbeidsgruppe. En kommune som
ønsker å ta et overordet ansvar?
Konklusjon: Trenger ikke arbeidsgruppe i 2018. Skien rapporterer etter sin
gjennomgang med Momentum.

6. Digitalisering: innsynsløsninger, e-byggesak, 3D planer, nettsider, bilder på
kartløsninger, digitalisering av eiendomsarkiv, selvbetjeningsløsninger, Har vi noe å
hente i felleskap?
Interessant med en innsynsgruppe? Felles facebook infoside? Hver enkelt kommune
tenker litt hver for seg. Tar opp dette i neste møte 27.04.
7. Felles kompetanseutvikling. Ved felles bestillinger av foredragsholdere kan vi kanskje
få skreddersydd kurs som vi ønsker oss og vi har behov for. Eventuelt avholde kurs
for hverandre?
Stemning for dette, da det både er sosialt, effektivt og tids/kostnadsbesparende. Bør
tenke/benytte streamingløsninger i større grad. Tenke en samling hvert år med ulik
tematikk?
8. Eventuelt
Endring av plattform for grenlandssamarbeidet.
………….

Baard Gonsholt
ref.
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