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SAKSFRAMLEGG
SAK 08/06 PROTOKOLL FRA MØTE i REGIONTINGET i GRENLAND 1/11-06
For godkjenning vedligger møteprotokollen for møte i Regiontinget i Grenland 1/11-06.
MØTEPROTOKOLL
Regiontinget i Grenland
Møtested: Skjærgården Hotell og Badepark i Langesund
Møtedato: 1/11-06, kl. 0930 – 1600

År 2006, den 1. november, holdt Regiontinget i Grenland sitt første møte i på Skjærgården Hotell og
Badepark i Langesund, under ledelse av ordfører Rolf Erling Andersen.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Anne Margrete Blaker, Andreas Kjær, Arnfinn Nilsen, Ole Roger Dyrkorn, Tor
Tollefsen, Karin Bleikelia, Tom Markus
Drangedal Nils Tore Føreland, Wenche Kåsene, Arne Ettestad, Arnt Olav Brødsjø, Tore
Halvorsen, Arne Brødsjømoen
Kragerø
Erling Laland, Mette Ofstad, Geir H. Eikeland, Jan T Hylle, Ellef Ellegård, Helge
Theting, Ole Gundersen
Porsgrunn Øystein Beyer, Ingrid Brubakken, Øyvind Dahl , Britt Ejme,Olav Havstad, Tove
Korsrud, Thorleif Vikre, Aase M. Nøstdal
Siljan
Finn Tallakstad, Marit Mjøen, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyr
Skien
Rolf Erling Andersen, Heidi Hamadi, Karianne Hansen, Karin Mathisen, Gustav
Søvde, Knut Einar Aas, Nils Hoppestad, Nils Olav Skilbred, Trond Ballestad
Åse Gro Bakke, Helle M. Fink, Turid Killie, Inger Johanne Juve
Forfall:
Bamble: Inger Lise Stølsvik, Thorbjørn Lillemoen, Irene Høen, Erling Dahl
Drangedal: Åse Hamre
Kragerø: Kari Fosso, Kåre Preben Hegeland, Oddny Moen
Porsgrunn: Lene Synnøve Nenseth, Jørn Løberg, Christian Tynning Bjørnø, Helge Mæland
Siljan: Tonje Løwer Gurholt
Skien: Karl H. Johnsen, Hedda Five
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jostein Harm
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Porsgrunn:
Egil Johansen
Andre

Terje Aasland
Lars Nicolaysen
Ståle Tveit
Arnfinn Løvaas
Torfinn Hillestad
Bao Marianna Nyuyen

Stortinget
Telemark fylkeskommune
Vekst i Grenland
Bamble kommune
Bamble kommune
Elev v/ Porsgrunn vg. skole

Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i henhold til vedtektene:
Jørn H. Thovsen
Fagforbundet i Porsgrunn
Ingrid Solberg
Fagforbundet i Bamble
Marianne Nilsen
Fagforbundet i Skien kommune
Jan Moen
Fagforbundet i Skien kommune
Knut Hansen
Fagforbundet i Skien kommune
Vidar Stang
Fagforbundet Telemark
Odd Wierød
Fagforbundet i Siljan
Astri Furumo
Fagforbundet i Drangedal
Protokollfører:
Hildegunn Sørbø, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:
SAK 01/06 Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet 11/9-06
Rolf Erling Andersen hadde en gjennomgang av protokollen fra møtet i Grenlandsrådet 11/9-06
SAK 02/06 Forberedte innspill fra kommunene
Kommunene var på forhånd bedt om å forberede egne innspill.
Fra:
 Drangedal og Kragerø møtte Drangedal Bortforklaring
 Siljan møtte Øyvind Valle
 Porsgrunn møtte Anders Vangen
 Skien møtte Tor Arnesen
 Bamble møtte deltakere fra Langesund Damekor
SAK 03/06 Gjennomgang av grunnlaget for arbeidet med Strategisk plan for
Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 v/ Rolf Erling Andersen
På møtet i Grenlandsrådet den 11/9-06 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som består av leder,
nestleder og en representant for det politiske mindretall, som fikk i oppgave sammen med
administrasjon for Grenlandssamarbeidet og administrasjon i kommunene å utarbeide et første
utkast, både til strategisk plan og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet. Utvalget består av Rolf
Erling Andersen, Anne M. Blaker og Torleif Vikre.
Arbeidsgruppen har utarbeidet et arbeidsnotat som grunnlag for gruppearbeidet. Arbeidsnotatet ble
gjennomgått sammen med de forberedte gruppeoppgavene.
SAK 04/06 Politisk arbeidsverksted – gruppearbeid om innspill til den strategiske planen

Formannskapsmedlemmene og rådmennene var på forhånd delt inn i grupper.
De andre tilstedeværende etablerte seg i gruppene: Storting/Vig/administrasjon og Fagforbundet
Gruppenes besvarelser ble gjennomgått i plenum. En oppsummering av svarene ligger som vedlegg
1
Vegen videre:
Arbeidsgruppen bearbeider resultatene fra gruppearbeidet og presenterer det første utkast til
program og mål i møte i Grenlandsrådet den 27/11-06. Deretter behandles forslaget i
kommunestyrene. I etterkant av denne behandlingen bearbeides utkastet av utvalget før endelig
behandling i Grenlandsrådet (15/1-07), Regiontinget (15/2-07) og kommunestyrene i februar/mars
2007.
SAK 05/06 Orientering om status for ”Gass til Grenland” v/ Tore Nilson fra Gassco
Tore Nilson fra Gassco orienterte om status for arbeidet med ”Gass til Grenland”
SAK 06/06 Organisering av interkommunale enheter – Interkommunale selskaper (IKS) kontra
kjøpsavtaler (vertskommuneløsninger) v/ Pål Kristiansen, daglig leder i Styrekompetanse
Pål Kristiansen holdt et innlegg om ”Organisering av interkommunale enheter - Eget selskap eller
del av kommunal virksomhet?”. Presentasjonen kan leses i vedlegg 2
Oppsummering av gruppearbeidet

Vedlegg 1

Oppgave 1
Drøft igjennom erkjennelsen/forståelsen av samarbeidet som er skissert på side 2 i notatet.
Har gruppa andre synspunkter enn de som er anført i notatet?
Skriv kort hva gruppa kan enes om



Viktig med erkjennelse av uenighet.
Viktig å få en sterkere erkjennelse/forståelse av viktigheten av å stå sammen bl.a.om
infrastrukturtiltak, som kan resultere i tilfredsstillende framdrift og løsninger

Forankring av det interkommunale samarbeidet:
 Legge vekt på gode arbeidsmetoder
 Bedre forankring lokalt
 Legge vekt på større kunnskap om det interkommunale samarbeidet inn i det enkelte
kommunestyret
 Representanter i Grenlandsrådet har et særlig ansvar for å forankre saker i eget kommunestyre

Noen viktige prinsipper:
 Samarbeidet skal lønne seg over tid for regionen og for hver enkelt kommune
 Raushet og tillitsbygging er viktig for å få til samarbeid
Spesielt viktige satsningsområder for samarbeid:
 It-samarbeid og infrastruktur
 Kultur
 Kompetanse, bl.a ved å jobbe for et universitet i Telemark
Mål
 Markedsføre Grenland som et attraktivt felles bo- og arbeidsområdet
 Legge særlig vekt på omdømmebygging
 Bærekraftig økonomisk vekst og utvikling
Andre momenter:
 Utfordringer vedrørende kollektiv trafikk til ”utkantområder” i regionen.
 Det bør drøftes om statlig styring bør være et virkemiddel
 Viktig å få gassrør til Grenland
Innspill fra Storting/ViG/administrasjon:
 Nytt punkt: Mål/visjon:
Grenlandssamarbeidet skal utvikle regionen som ett attraktivt bo-, arbeids og opplevelses
område
 Det må også vektlegges og fokuseres på det vi er positivt enige om.
Innspill fra Fagforbundet:
 Viktig at Regiontinget legger vekt på helhetstenkning og unngår konkurransetenkning
 Skape et godt omdømme på alle nivå som virker tiltrekkende.
 Legge vekt på å definere likeverdige offentlige velferdstjenester, gjerne med lik kvalitet.
 Utvikle felles personalreglement, lønnspolitikk mv.
 Hva med felles administrasjon for driftområder på skole- og barnehage, ingeniørvesen, pleie- og
omsorg, sosialtjenester, kultur?
 Videreutvikle næringspolitikken som gjør Grenland attraktivt
Oppgave 2
Mener gruppa at det finnes ulemper ved vekstteorien som er beskrevet på side 2 i kulepunkt 1
under overskriften MÅL.




Vekstmålene er viktige og det er viktig å se hvordan disse kan inngå i ulike planverktøy.
En samlet vekst forutsetter samordning av planer
Det er viktig å profilere bærekraftig utvikling i veksttankegangen, både den økonomiske- og
befolkningsmessige veksten






Formålet med veksten må bl.a være kvalitetmessig forbedring av den kommunal tjenesteytingen.
Administrasjonen må utvikle og forbedre administrasjon og tjenesteyting i kommunene gjennom
det interkommunalt samarbeid
Viktig å ta hensyn til miljøaspekter i vekstteorien.
Få inn kultur og definisjon av kulturbegrepet. Viktig ikke å konkurrere men samarbeide om
utvikling av kulturtilbudet i regionen.
Viktig å utvikle og forbedre omstillingskompetansen.

Innspill fra Storting/ViG/administrasjon:
 Positive til vekstteorien, som bør utlede til en forpliktende og helhetlig strategi med mål,
satsningsområder og prosjekter
Innspill fra Fagforbundet:
 De eventuelle negative konsekvensene for miljøet må ivaretas og planlegges.
Oppgave 3
Si litt om de eksisterende virkemidlenes betydning. Bør virkemidlene utdypes ytterligere (jfr.
side 3 i notatet)
 Viktig å koordinere eksisterende virkemidler, satse på felles/samlet kompetanse og strategier
 Viktig å legge vekt på helhetlig regional planlegging
Verktøy/virkemidler:
Idrett:
 Viktig å profilere merkevarer som for eksempel Odd Grenland, Gjerpen og Kragerø og øke
interessen og oppslutningen
Kultur:
 Et mål å utvikle en felles kulturkalender
 Styrke hverandres nisjer og jobbe med en arbeidsdeling bl.a. knyttet til kulturhus
 Regional kulturavdeling og felles ”Festivalkontor/arrangementkontor”
Bo- og rekreasjonsmuligheter:
 Sterk satsning på profilering av felles bo- og rekreasjonsmuligheter i Grenland
 Samarbeid om arealplaner
Kompetanse/universitet:
 Styrke kompetansemiljøene og jobbe for et universitet i Telemark
Vekst i Grenland:
 ViG bør være et mer operativt organ, mens strategiarbeid legges til de nyopprettede organene
 Utvide ViG til også å omfatte Drangedal og Kragerø
 Jobbe aktivt med ”Gass til Grenland”
 Ikke bare satsning på industri men også for eksempel turistnæring

Samferdsel:
 Legge til rette for koordinert og bedre offentlig transportløsninger i hele Grenland
 E18 og Eidanger tunnelen blir viktige prosjekter i forhold til Nasjonal Transportplan
Andre momenter:
 Grenland bør framstå med ”felles ansikt” overfor andre forvaltningsnivåer bl.a. knyttet til a)
omsorg- og helsetjenester b) Videregående skoler c) Reiseliv (vannveier og hytteområder) d)
Forskningsprosjekter/utviklingsmidler e) Kommunale tjenester. Viktig å sortere ut hvor
virkemidlene kan brukes best
 Miljø bør inn som eget punkt blant virkemidlene.
Innspill fra Storting/ViG/administrasjon:
 Virkemidlene som er opplistet bør utdypes og inngå i en felles forpliktende plan som ivaretar
helheten
Innspill fra Fagforbundet:
 En del ”investeringer” som for eksempel ViG, Telemark Næringsfond må samordnes gjennom
Regiontinget i Grenland.
 Viktig at næringslivet involveres
Oppgave 4
De foreslåtte programpunktene på side 3 peker på noen konkrete utfordringer vedrørende
felles opptreden for alle eller noen av kommunene på utvalgte områder. Programpunktene må
drøftes i lys av gruppens konklusjoner vedrørende de 3 første oppgavene.





Det bør vurderes å etablere besluttingsorganer for institusjoner som kommunene har i fellesskap.
Slik samordning kan finne sted i Grenlandsrådet etter nærmere utredninger og behandling i de
enkelte kommuner.
Det bør vurderes en samordning av Vig og Regiontinget
Samordning av arealplanleggingen er svært viktig. Greit å utrede/vurdere:
o Arealplanleggingen må samordnes bedre og regionen bør søke staten om forsøksstatus
slik at det kan bli mulig med et mer forpliktende arealutnyttelse og næringsarbeid.
Se på mulighetene for en felles ”kommuneplan” for alle seks kommunene

Viktig å se på:
 Felles infrastruktur innenfor IKT og vurdere felles drifts-/støtte-/administrative oppgaver?
Beslutningsorganer for felles institusjoner kan få ansvar for:
 Styringen av felles IKSer
Andre stikkord:
 Hvorfor ikke et felles havnevesen for hele Grenland?
 Grenlandssamarbeidet må være villig til å løfte fram konkrete samarbeidsprosjekt som for
eksempel E18, jernbane, ferje, etc.
 Arbeidsgruppen bør sette seg ned og diskutere fremleggelse av konkrete samarbeidsprosjekt

Innspill fra Storting Stortinget, ViG og administrasjon:
 Knutepunkt 1, om å vurdere å etablere besluttingsorganer for institusjoner som kommunene har i
fellesskap, bør forsterkes gjennom at man etablerer beslutningsorganer.
Innspill fra Fagforbundet:
 Viktig at avtaleverket ivaretas i det interkommunale samarbeidet
 Beslutninger felles for alle kommuner er ikke mulig uten kommunesammenslåing!
 Områder i et felles beslutningsorgan man kan ta beslutninger på er:
o Arealplaner
o Næringsutvikling
o Infrastruktur
o Overordna mål og retningslinjer
o Felles utbyggingsprosjekter
Vedlegg 2
Organisering av interkommunale enheter - Eget selskap eller del av kommunal virksomhet?
HVA ER MÅLET MED VIRKSOMHETEN?
 Målformulering satt av ”Eiere” av prosjektet skal sikre overordnede mål.
 Organisasjonsform – selskapsform er et virkemiddel for å nå målene.
VALG AV SELSKAPS FORM
 Visjoner
 Vedtekter
 Strategier
 Målsettinger
 Taktikker
EIER ANSVAR OG MYNDIGHET
 Hva er målet med virksomheten?
 Hva er vesentlige områder i beslutningsprosessen?
 Hvordan velge rett organisasjonsform?
 Hvordan fatte den beste beslutning?
KRITISKE FAKTORER
 Kryss subsidiering av tjenesten.
 Personell i nåværende virksomhetsområde.
 Økonomi.
 Kompetanse.
 Politiske mål og rammer
KOMMUNALT OG FYLKESKOMMUNALT FORETAK ETTER KAPITTEL 11 I
KOMMUNELOVEN
 Del av kommunen – fylkeskommunen.
 Eierskap utøves i kommunestyret eller fylkesting.
 Styremedlemmene har personlig ansvar.
 Styret og daglig leder er ledelsen av selskapet.
 Kapittel 11 i Kommuneloven §61. Til §75 - gjelder fra 1.1.2000.





Selskapet er en del av den kommunale eller fylkes-kommunale virksomhet.
Ledes av styre og daglig leder.
Styret skal bestå av minst 3 medlemmer
o Daglig leder kan ikke være medlem av styret
o Styret velges av kommunes. eller fylkesting selv
o Ansatte har krav på 1/5 av plassene i styret

INTERKOMMUNALT SELSKAP (ny lov av 01.01.2000)
 Eget rettssubjekt - ubegrenset ansvar.
 Ansvarlig selskap Deltaker solidarisk ansvarlig.
 Deltakerne har minst en hver i representantskapet.
 Eierne utøver myndighet i representantskapet .
 Styret velges av rep.skapet.
INTERKOMMUNALE SELSKAP
 Alle deltakere er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap.
 Deltakerne hefter ubegrenset for sin del. Deltakeren er solidarisk ansvarlige.
 Skriftlig avtale
o firma
o deltakerne
o formål
o kommune
o antall styremedlemmer
o andelsfordelingen
INTERKOMMUNALT SAMARBEID VED VERTSKOMMUNE
 En kommune ”eier” prosjektet og er en del av vertskommunens virksomhet.
 Det utarbeides konkret avtale for det enkelte samarbeidsområdet.
 Salgskommunen har ene-ansvaret for virksomhetens drift, organisering og ansatte.
 Kjøperkommunene har mindre mulighet til å påvirke driften av tiltaket.
BESLUTNINGSUNDERLAG
 Oppgavens art
 Er virksomheten i gang - omorganisering
 Viktige områder
o Styringsmuligheter
o Økonomi – Drift – Utbytte?
o Omdømme
o Kundesituasjon
BESLUTNINGSMODELL
 Trinn 1 : Oppdraget/problemstilling.
 Trinn 2 : Situasjonsbeskrivelse og vurderingsfaktorer.
 Trinn 3 : Alternative løsninger.
 Trinn 4 : Konsekvenser av ulike løsninger.
 Trinn 5 : Beslutning, valg av løsning.

SELSKAPSVALG…OPPSUMMERING
 Hva vil eierene med selskapet?
 Hvilke forventninger har eierene til styret?
Hvordan bør styret settes sammen?

SAKSFRAMLEGG
SAK 09/06 PROGRAM FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2007 - 2010
Bakgrunn:
Innspillene som framkom i gruppearbeidene på møtet i Regiontinget i Grenland den 1/11-06 har dannet
grunnlag for forslaget som arbeidsgruppen fremmer. Arbeidsgruppen består av Rolf Erling Andersen, Anne
Blaker og Torleif Vikre. Hildegunn Sørbø er sekretær.
Behandling:
Innstilling:
Forslaget til Program for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 fremmes til orientering i by- og kommunestyrene i
Grenlandssamarbeidet i løpet av første uka i februar-06. Eventuelle tilbakemeldinger fra denne behandlingen
innarbeides og fremmes for møte i Grenlandsrådet. Dersom det ikke kommer store motforstillinger mot
forslaget til program behandles saken endelig i Regiontinget i Grenland 15/2-07.
Handlingsplan 2007:
Kan denne behandles parallelt med programmet i kommunene.

SAKSFRAMLEGG
SAK 10/06 INNSPILL FRA GRENLANDSRÅDET OM NYE INTERKOMMUNALE PROSJEKTER
FOR 2007
Bakgrunn:
Programmet for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 inneholder mål og strategiske satsningsområder som
danner grunnlag for nye interkommunale prosjekter og satsningsområder.
Fylkesmannen har i møte med regionsekretærene i Telemark signalisert at de i forbindelse med tildeling av
skjønnsmidler for 2007, vil prioritere gode IKT-prosjekter. Behovet for en IKT-strategi for Grenland blir
dermed viktig å få på plass, som et fundament for systematisk IKT- utvikling i regionen.
Grenlandsrådet inviteres til å komme med innspill til aktuelle interkommunale prosjekter for 2007.
Innstilling:
Grenlandsrådet anbefaler at arbeidet med utvikling av en felles IKT-strategi for Grenland starter, som
fundament for systematisk IKT-utvikling. Det anbefales at det opprettes en prosjektlederstilling til å drive itprosjektene. Rådmennene får i oppgave å organisere arbeidet. Det orienteres om status og framdrift i
Grenlandsrådet. Stillingen finansieres i hovedsak av skjønnsmidlene fra Fylkesmannen.

SAKSFRAMLEGG
SAK 11/06 FELLES INNKJØPSKONTOR FOR GRENLANDSKOMMUNENE
Bakgrunn:
I oktober 2002 ble det organisert et prosjekt for å utrede samlokalisering og effektivisering av
innkjøpsfunksjonen i kommunene som inngår i Grenlandssamarbeidet. Prosjektrapporten ble framlagt i august
2004. Kommunene i Grenlandssamarbeidet har i løpet av 2005 og 2006 behandlet prosjektrapporten, og det ble
vedtatt å opprette en innkjøpsenhet for kommunene i Grenland organisert som et interkommunalt selskap.
Selskapet skulle lokaliseres i Skien og bemanningen blir 4 årsverk på etableringstidspunktet.
Forslag til selskapsavtale for Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS ble sendt til politisk behandling i Byog kommunestyrene etter behandling i Formannskapene.
Resultater fra den politiske behandlingen i by- og kommunestyrene:
Bamble:
Vedtak som innstillingen
Drangedal:
Vedtak som innstillingen
Kragerø:
Kragerø kommune deltar ikke som eier i Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS.
Porsgrunn:
Vedtak som innstillingen, med forslag om et nytt punkt 11 ” Innkjøpsselskapet evalueres etter 3 år med ekstern
hjelp.
Siljan:
Vedtak som innstillingen.
Skien:
Spørsmålet om etablering av et interkommunalt selskap, Grenlands-kommunenes Innkjøpsselskap IKS, utsettes
i påvente av en nærmere avklaring mht. deltakelse i selskapet.

SAKSFRAMLEGG
SAK 12/06 INNSPILL TIL FYLKESPLANENS HANDLINGSPROGRAM 2007
Bakgrunn:
Fylkeskommunen får tildelt årlige regionale utviklingsmidler. Midlenes bruk blir styrt av fylkesplanen for
Telemark og det årlige handlingsprogrammet. Dette programmet blir skapt med av møter i strategigruppene
som er inndelt etter sektor (Infrastruktur, Kultur, Næring og det gode bosted og Kompetanse) og møter mellom
politisk ledelse i Fylkeskommunen og regionene i Telemark.
Arbeidet med fylkesplanens handlingsprogram 2007 er startet opp og Fylkeskommunen ber om innspill fra
kommunene på hvilke oppgaver de mener fylkeskommunen skal prioritere og bruker krefter og penger på i
2007.
I denne fasen er fylkeskommunen ute etter overordnede prioriteringer for samordnet satsning og ikke detaljerte
prosjektsøknader. Når Handlingsprogrammet er fastsatt og de økonomiske rammene er lagt, behandler
fylkeskommunen søknader om tilskudd fra de regionale utviklingsmidlene løpende i alle hovedutvalgene
gjennom året.
Det er viktig for Grenland å spille inn satsningsområder som gjør at regionen senere kan få delfinansiert
prosjekter som fremmer vekst og utvikling i Grenland.
Frist for innspill til handlingsprogrammet er 1/12-06.
Torleif Vikre har foreløpig kommet med nedenstående forslag:
Grenlandsrådet mener at Handlingsprogrammet for 2007 bør prioritere følgende områder:
 Tilretteleggings midler for Bio energianlegg i offentlige bygg.
 Stimulere til fortsatt satsning på by rom, stedutvikling og kulturutvikling i byområdet Grenland.
 Prioritere søkere fra Grenland høyere i tildeling av etablerings tilskudd fra Innovasjon Norge.
 Fortsette og videreutvikle partnerskapet med Vekst i Grenland, med særlig fokus på tiltak som er
tilretteleggende og markedsførende for regionen.
 Prioritere tilrettelegging for ekspressbuss kollektivterminal i Porsgrunn med forbindelse til metrolinje nettet.

SAKSFRAMLEGG
SAK 13/06 ER DET BEHOV FOR NY PROFIL PÅ GRENLANDSSAMARBEIDET?
Bakgrunn:
Grenlandssamarbeidet har etablert et formalisert samarbeid fra juni 2006. Selskapene ViG og Visit Grenland
har i løpet av det siste året endret sine profiler og farger.
Spørsmålet er om Grenlandssamarbeidet trenger en ny profil?
Innstilling:
Forslag til nye farger i allerede eksisterende logo/profil fremmes på møtet i Grenlandsrådet den 15/2-06
Saken utsettes.

