Referat fra Styringsgruppemøte/Plan og byggesaksforum
Dato: 15.2.2018
Tid: kl. 10.00 - 13.00
Sted: Ælvespeilet Porsgrunn
Til stede
Skien
Porsgrunn
Drangedal
Kragerø
Siljan
Bamble

Hallstein Bast
Baard Gonsholt
Tor Jørgen Naas Melås
Christina Malen Staulen
Kjell Borgeraas
Finn Roar Bruun

Olav Backe-Hansen

Vegard Fjeld

Morten Thorvaldsen
Kari Anne Rogn

Andrea Tvserå

1. Referat fra møte 14.12.2018
Kommentarer fra Olav:
Vedr. pkt 6 evt.:Under første prikkpunkt vises til prosentvis gebyrlegging i planbehandling
i forhold til første- og andre gangs behandling. Dette må være en misforståelse – vi kan
ikke ta gebyr for planprosessen etter offentlig ettersyn, så noe prosentvis gebyrlegging
for planbehandling kjenner ikke jeg til.
Under andre prikkpunkt står at jeg skal ta kontakt med KS – det var ikke det jeg noterte –
var ikke det Kjell Borgeraas?
Møte i Kragerø er vel 21.06? Jeg noterte at kommunene ble bedt om å sende epostadresser på de som skal inviteres til møtene i plan- og byggesaksforum til Finn Roar,
så han har en oppdatert liste.
2. Status vedr. planlegging av felleskurs 3.–4. april v/Olav
Hele Nordsjø hotell er booket.
Foreløpig program vedlegges.
Skien, Porsgrunn og Drangedal er med i planleggingsgruppen, som gjerne tar imot tips
om tema og foredragsholdere.
Det ønskes også en foreløpig tilbakemelding på antall deltakere fra hver kommune. Frist
1 mars.

3. Prosjekt eByggesak v/Vegard.
Avtale om samarbeid i planleggingsfasen forplikter til å delta i prosjektarbeidet, inkl.
utarbeidelse av anbudsgrunnlag, fram til utlysning av anbudskonkurranse.
Ved utlysning må det være avklart hvilke kommuner som deltar i anbudet, og hvilke som
deltar med opsjon på løsningen.
De som deltar med opsjon, har mulighet til å koble seg på løsningen innenfor
avtaleperioden med valgt leverandør.
De som ikke ønsker å delta har ikke mulighet til å koble seg på i ettertid. De må i så fall
kjøre prosess med anskaffelse på egen hånd.
Skien, Porsgrunn og Drangedal er fullverdige medlemmer.
Siljan og Bamble deltar med opsjon
Kragerø har i utgangspunktet bestemt å avvente, da de har en dialog med KSadvokatene som de ønsker svar på før de tar beslutning. Christin tar likevel en runde til
internt og gir Vegard tilbakemelding på mandag om de likevel kan delta.
Avtale for forprosjekt ble underskrevet.
4. Orientering om søknad om skjønnsmidler til forprosjekt felles tilsyn spredt avløp v/Finn
Det sendes felles søknad om skjønnsmidler via Grenlandsrådet. Målet er at forprosjektet
skal komme med en anbefaling til kommunene innen året.
5. Eventuelt:
5.1

5.2

Revisjon av gebyrregulativ.
Settes på agenda på neste møte.
Porsgrunn sjekker hva som ev er avtalt med Momentum vedr gjennomgang av
gebyrinntekter mht selvkost.

Tilsyn
Tilsynsgruppa har hatt møte i januar 2019. Referat fra møtet ønskes.
Før tilsynsgruppas neste møte 26.2, formulerer Hallstein hvordan kommunene ønsker
at tilsynet skal fungere. Sendes til gjennomlesning. Tilsynsgruppen får dette til møtet.

Neste møte i Plan og byggesaksforum 26.4.

Kari Anne
Referent

