
 

 

Referat 
 
Dato: 19.06.2020 
Tid:  kl. 09.00 -  kl.1200 
Sted: Kragerø 
 
Til stede 

Porsgrunn    

Skien Solveig Foss Haugen Hallstein Bast Vegard Fjeld   

Kragerø Jorid Sætre Joacim Myra Larsen Lars Jøran Tveten 

Drangedal Christina Malén Fink Terese Kolberg Seynaeve  

Bamble Finn Roar Bruun   

Siljan Morten Thorvaldsen Andrea Tverå  

 
Forfall: Kjell Borgeraas, Siljan kommune 

Baard Gonsholt, Porsgrunn kommune 
Ebba Friis Eriksen, Porsgrunn kommune 

Marius Lid, Porsgrunn kommune 

Kari Anne Rogn, Bamble kommune 
Tor Jørgen Melås, Drangedal kommune 

Mona Stenberg Straume, Drangedal kommune 

Geir Halvor Sollid, Skien kommune 

 

   
Sak 18/20 Godkjenning av referat og innkalling  
Ingen merknader til referat og innkalling. 
 
 
Sak 19/20 Oppdatering om Tilsynskontoret 
I endret organisering av tilsynsgruppa er det nå Magne Kambestad fra Skien kommune som 
fungerer som leder, og Christina Fink fra Drangedal kommune som nestleder. 
 
Tilsynskontoret mottok 5.juni en prioritert liste fra tilsynsgruppa, som det skal jobbes etter 
fram mot årsskiftet. Det er 4 tilsyn på denne arbeidslista. Detaljer med tanke på tidsbruk 
m.m. avklares i samarbeid med tilsynsgruppa. 
 
Det er fastsatt jevnlige møter mellom Tilsynskontoret og Porsgrunn kommune for å følge opp 
framdrift. Representanter for tilsynsgruppa har jevnlige møter med Porsgrunn kommune. 
 
 
 



Sak 20/20 Status eByggesak 
Tilbudsfristen i anbudskonkurransen gikk ut 15.juni. Tilbud vil nå bli evaluert av de ulike 
faggrupper på tvers av kommunene fram mot forhandlinger som starter siste uka i august. 
Byggesak, arkiv, IT og geodata er involvert. 
 
Alle seks kommuner vil kunne delta i forhandlingene, også de med opsjon på løsningen. 
Kommunene med opsjon bør ta stilling til om de vil løse inn opsjonen tidlig, før 
forhandlingene starter, slik at vi er tydelige på hva vi forhandler om. 
 
Dersom noen kommuner ikke har utpekt en intern prosjektleder og prosjektgruppe, bør dette 
gjøres nå. 
 
 
Sak 21/20 Fylkesmannens dispensasjonsveileder 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har utarbeidet et utkast til en veileder i 
dispensasjonssaker. Det er gjennomført en bred prosess rundt dette, der alle kommuner har 
vært involvert. Det ble gjennomført et webinar om dette 18.juni. Det vil være mulig å komme 
med kommentarer til veilederen. 
 
Veilederen er omfattende, men Drangedal etterlyste mer konkretisering og sjekkpunkter i 
tråd med tidligere innsendt uttalelse fra Grenlandskommunene. 
Det bør sendes innspill til Fylkesmannen på dette. 
 
 
Sak 22/20 Eventuelt 
Hallstein tok opp spørsmål om hvordan plan- og byggesaksforum fungerer i dagens form. 
Temaet ble ikke tid til å diskutere, og tas opp som sak i neste møte. 
 
 
Byvandring 
Etter sakslisten gikk vi en runde i Kragerø og så på følgende prosjekter: 

• Kragerø kunstskole – gjenbruk av bygg, tidligere trevarefabrikk, omvisning v/Mette 
Kjelstrup Ofstad, styreleder. link: https://kragerokunstskole.no/ 

• Skrubben – tidligere industriområde (skipsverft) – bygges nå om til boliger og 
gjestehavn,  link https://skrubbenhavn.no/ 

• Kragerø havnefront – nytt kommunehus, utvikling av ny bydel – transformasjon, 
Fredensborg fritid/Kragerø utvikling AS 

 
 
 
Neste møte er 11.09.2020 i Drangedal. 
 
 
19.06.2020 
Vegard Fjeld 
Referent 
 

https://kragerokunstskole.no/
https://skrubbenhavn.no/

