MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Skien rådhus
Møtedato: 13. februar 2009
År 2009, den 13. februar 2009, holdt Grenlandsrådet møte i Skien rådhus, under ledelse av
nestleder Kåre Preben Hegland.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Anne Blaker, Tor Tollefsen
Drangedal Nils Tore Føreland, Wencke Kåsene, Arnt Olav Brødsjø
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken
Porsgrunn Siren Johnsen, Torleif Vikre
Siljan
Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid, Tonje Løwer Gurholt
Skien
Knut Einar Aas, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo Andreas Kjær
Kragerø: Erling Laland
Porsgrunn: Øystein Beyer
Siljan:
Skien: Rolf Erling Andersen,
Drangedal: Tore Halvorsen
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Drangedal: Marit Kolloen
Porsgrunn:
Egil Johansen
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Andre
Jostein Harm, prosjektleder Grenlandssamarbeidet
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:
Sak 01/09 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 3. november 2008
Oppfordring fra Solfrid Rui Slettebakken om å prioritere deltakelse i
Grenlandsrådet/Regiontinget i Grenland.
Vedtak:
Protokollen godkjent.
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Sak 02/09 Orienteringssaker
-

Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2009 m/ budsjett – endelig versjon
Arbeidsutvalget la fram endelig handlingsplan for 2009 og orienterte om de justeringer
som er gjort på bakgrunn av vedtaket i Regiontinget i desember:
Infrastruktur – utredning av selskap: AU har satt inn følgende setning i teksten:
”Regiontinget i Grenland har i møte den 17. 12.08 utsatt dette prosjektet som først skal
samordnes med prosjektet Bystrategi i Grenland (prosjekt i regi av fylkeskommunen).”
Vekst i Grenland AS – utvidelse av eierkommuner: AU har satt inn følgende setning i
teksten: ”Dette arbeidet ses i sammenheng med gjennomgangen av Vekst i Grenland AS
slik beskrevet i punkt 2.1.2 over og avventes til gjennomgangen er gjennomført.”
Prosjekt Opprettelse av prosjektstilling for å styrke samarbeidet med Europa er tatt ut av
handlingsplanen da ikke alle kommunene positivt har dette vedtatt dette (prosjektet
krevde positivt vedtak i alle kommunene).
Som en følge av disse endringene har AU justert budsjettet på følgende måte: 50 000 kr
som var satt av til infratrukturselskap er flyttet til prosjekt Gjennomgang av Vekst i
Grenland AS.

Ole-Kristian Holtan orienterte om at prosjekt Bystrategi – styringsgruppen har vedtatt at man
går videre med finansieringsselskap - det er innhentet opplysninger fra Veifinans.
Kåre Preben Hegland orienterte om at Kragerø ønsker på et senere tidspunkt å se på
muligheten for om kan få til felles EU-koordinator for de kommunene som har vedtatt dette.
Knut Wille orienterte om at rådmannsutvalgets initiativ overfor fylkeskommunen vedr en
mulig felles partnerskapsavtale på dette området.
-

Søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler for 2009

-

Uttalelse til styret i Helse Sør-Øst vedr. behandling av investeringsprosjekter

-

Uttalelse til NSB og Samferdselsdepartementet vedr. togruter

Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 03/09 Prosjekt Kvinner i lokalpolitikken – årsrapport for 2008
Saken gjelder:
Årsmelding 2008 legges frem for Grenlandsrådet til orientering
Bakgrunn:
Det politiske prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken” har utarbeidet
årsmelding for prosjektet 2008. Denne var oversendt til rådets medlemmer på forhånd. Den
gir bl.a. oversikt over hvilke personer som har vært deltagere og hvilke aktiviteter prosjektet
har jobbet med. Tidligere vedtak i Grenlandsrådet sier at Grenlandsrådet skal holdes orientert
om prosjektets fremdrift.
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Behandling:
Prosjektleder Tonje Løwer Gurholt la fram årsmelding for prosjektet 2008.
Vedtak:
Grenlandsrådet tar Årsmelding 2008 for ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken” til
orientering.
Sak 04/09 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2008 m/regnskap
Saken gjelder:
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2008 med regnskap.
Behandling:
Arbeidsutvalget la fram årsmelding for Grenlandssamarbeidet for 2008.
Regnskap for 2008 knytter seg til bruken av tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen.
Vedtak:
Årsmelding og regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2008 oversendes for behandling i byog kommunestyrene med følgende innstilling:
Årsmelding med regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2008 vedtas slik den er forelagt.
Sak 05/09 Gjennomgang av Vekst i Grenland AS – status
Saken gjelder:
Gjennomgang av Vekst i Grenland – orientering om status i prosjektet
Behandling:
Grenlandsrådet har bedt rådmannsutvalget starte en gjennomgang av Vekst i Grenland med
sikte på å avklare fremtidig organisering, bemanning og plassering sett i lys av de
samfunnsmessige endringer som har skjedd siden stiftelsen i 1990.
Organisering og mandat for arbeidet har tidligere vært behandlet i Grenlandsrådet.
Rådmannsutvalget v/Egil Johansen orienterte om status i prosjektet. Arbeidet er i gang og det
er opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra rådmennene i grenlandskommunene,
fylkeskommunene, LO og NHO. Vekst i Grenland v/daglig leder er med som observatør i
gruppen. Prosjektgruppen har etter en anbudsrunde valgt PWC som den eksterne konsulenten
som skal gjennomføre evalueringen.
Egil Johansen gikk igjennom detaljert prosjektplan for evalueringen. Prosjektplanen vedlegges
protokollen.
Vedtak:
Tatt til orientering.
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Sak 06/09 Felles IKT-satsing i Grenlandsregionen - status
Saken gjelder:
Orientering om status for IKT-prosjektene.
Behandling:
Prosjektleder Jostein Harm orienterte om status for de pågående IKT-prosjektene:
- Hovedprosjekt – Felles IKT-drift
- Felles portal- og publiseringsløsning
- Bredbåndsutbygging
- Prosjekt vedr. elektronisk samhandling i helse og omsorgssektoren
- Seminar om IKT og ledelse i Telemark og Kongsbergregionen
Målet med felles IKT er å legge grunnlaget for en offensiv, integrert og samhandlende region i
samsvar med visjonen for grenlandssamarbeidet: ”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling
hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge,
skal Grenland fremstå som en attraktiv region”
Grenlandsrådet behandlet rapport fra forprosjektet Muligheter for felles IKT-satsing i
Grenlandsregionen i sitt møte den 3. november 2008 og gjorde følgende vedtak:
”Grenlandsrådet tar rapporten fra forprosjektet til orientering og støtter forslagene.
Hovedprosjektets styringsgruppe utvides med to politikere. Grenlandsrådet velger Torleif
Vikre fra Porsgrunn og Geir Arild Tønnessen fra Skien til å sitte i styringsgruppen.
IKT-driftssamarbeid organisert som et aksjeselskap(AS) tas med i utredningen. Mandatet for
hovedprosjektet endres i tråd med dette.
Rapport fra forprosjektet – Muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen oversendes
for behandling i by- og kommunestyrene med følgende innstilling:
Rapport fra forprosjektet – Muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen tas til
orientering.
Det startes et hovedprosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet for å utrede forpliktende IKTdriftssamarbeid organisert som et samarbeid i henhold til kommuneloven § 27, et
akjseselskap (AS) eller et interkommunalt selskap (IKS). Denne utredningen skal være
sluttført innen juni 2009. Mandat for hovedprosjektet vedtas slik det er fremlagt.
Forslag til felles IKT-strategi for grenlandskommunene basert på føringene i KS sin
eKommune 2012 – Lokal Digital Agenda, vedtas slik den er fremlagt”
Saken ble etter vedtak i Grenlandsrådet oversendt kommunene for behandling i hvert
kommunestyre.
Prosjektleder Jostein Harm orienterte videre om regjeringens krisepakke – mulighet for å søke
om tilskudd til IKT-relaterte prosjekter. Aktuelle prosjekter å søke om tilskudd til:
• Geodata
• Kompetanse (IKT og ledelse, basisferdigheter)
• Utvikling av flere digitale tjenester (utvikling av portalløsningen)

4

Kort drøfting – innspill:
- Viktig med bevissthet rundt hva og hvordan man satser – hva slags prosjekter
man setter i gang.
- Ønske om at gevinstplaner utarbeides for alle prosjekter som foreslås i GS.
- Erfaring viser at gevinstplaner er en krevende øvelse på dette området og vi bør
derfor legge ambisjonene i forhold til dette.
- Informasjon – etikk og tilgjengelighet – dette bør det også fokuseres på.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Presentasjonen legges ved protokollen
Sak 07/09 Grenland Havn – fremtidig havnestruktur
Saken gjelder: Grenland Havn IKS – fremtidig havnestruktur
Behandling:
Regiontinget i Grenland ba i sitt møte 17. desember 2009 om at rådmannsutvalget i Grenland
utarbeider et felles saksframlegg der de overordnede spørsmålene knyttet til fremtidig
havnestruktur behandles.
Rådmannsutvalget v/Egil Johansen la fram arbeidet som er gjort så langt på utarbeidelse av
felles saksframlegg knyttet til utredningen fra Havna og forslag til videre utredning.
Det ble åpnet for drøfting av forslaget.
Kåre Preben Hegland orienterte om planer for ny havn i Kragerø og at Kragerø formannskap
vil invitere Grenland Havn til en orientering i forbindelse med disse planene.
Er det åpnet for drøfting av utvidelse av eiere?
Øvrig/Annen infrastruktur – er dette tatt med og vurdert?
Knut Einar Aas: anser det som nødvendig med utbygging av jernbanetrase slik at ikke all
transport videre må gå med bil.
Vikre: Bør nå fokusere på om vi får til en Grenlandhavn eller en havn som er interessant på
nasjonalt nivå.
Havnesjefen var tilstede og kom på forespørsel med følgende kommentar: En prosess med
utarbeidelse av en fylkesdelplan foreslås av Havna fordi dette er av kommuneoverskridende
interesse. Ønsker å fremme to forslag fordi – Bamble legger til rette for utvikling av Frier
Vest, dette vil generere behov for havn/sjøtransport – Auenlandet – ligger ved stor
steinindustri m.m.
I forhold til øvrig infrastruktur er dette bedre tilrettelagt for på Auenlandet, samtidig kan havn
være en brekkstang for utbygging av jernbane (Eidangerparsellen).
Vedtak:
Tatt til orientering. Innspillene tas med i det videre arbeidet med saksframlegget.
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Sak 08/09 Forslag om opprettelse av interkommunalt alkoholpolitisk utvalg
Saken gjelder:
Henvendelse fra Bevilgningsforumet med forslag om drøfting av opprettelse av et
interkommunalt alkoholpolitisk utvalg.
Behandling:
Rådmannsutvalget i Grenlandssamarbeidet har mottatt en henvendelse fra Bevilgningsforumet
med forslag om drøfting av opprettelse av et interkommunalt alkoholpolitisk utvalg.
Rådmannsutvalget har oversendt henvendelsen til Grenlandsrådet for politisk behandling.
Henvendelsen fra Bevillingsforumet ble lagt fram for behandling.
Hver kommune redegjorde kort for erfaringer fra drøftingene av åpnings- og skjenketider.
Varaordfører i Porsgrunn Siren Johnsen ble erklært innhabil i denne saken pga styreverv i
serveringssted i Porsgrunn og deltok ikke i behandlingen av saken.
I brev av 21.11.2008 fra bevillingsforumet fremmes følgende to alternative forslag:
Alternativ 1:
1. Det legges frem sak i hvert kommunestyre om opprettelse av et interkommunalt
alkoholpolitisk utvalg.
2. Det nedsettes et arbeidsutvalg som utarbeider forslag til sammensetning og mandat
for utvalget. Arbeidsgruppen sammensettes av utvalgsledere for helse- og sosialsaker i
de tre kommunene og administrasjonen.
Alternativ 2:
1. Det opprettes ikke et nytt alkoholpolitisk utvalg.
2. Formannskapene i Skien, Porsgrunn og Bamble innkalles til heldagsmøte med tema
alkoholpolitikk en dag hvert 4. år i forkant av utarbeidelse av alkoholpolitiske
handlingsplaner.
Bevillingsforumet tar ansvar for innkalling og utarbeidelse av tema for denne dagen.
Forslagene ble drøftet.
Kragerø ønsker at dette tas opp i Regiontinget i Grenland – slik at alle seks kommunene kan
være med i drøftingen.
Flertallet var positiv til å drøfte dette samlet.
Det ble fremhevet at dette er en bredere debatt enn skjenketider – gjelder alkoholpolitikk
generelt.
Følgende nye forslag ble fremmet: Alternativ 2 men kommunenavnene byttes ut med
Regiontinget i Grenland.
Det ble foretatt avstemming – alternativ 2 vedtatt med 12 stemmer.
Vedtak:
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Grenlandsrådet vedtok alternativ 2 fra Bevillingsforumet i fremsatt i brev av 21.11.2008 til
rådmannsutvalget, med den endring at saken drøftes av alle seks formannskapene i
Regiontinget i Grenland. Det vil si følgende:
1. Det opprettes ikke et nytt alkoholpolitisk utvalg.
2. Regiontinget i Grenland innkalles til heldagsmøte med tema alkoholpolitikk en dag
hvert 4. år i forkant av utarbeidelse av alkoholpolitiske handlingsplaner.
Sak 09/09 Prosjekt ”Klimakutt i Grenland” – arbeidsplan for fase 2
Saken gjelder: Prosjekt ”Klimakutt i Grenland” legger fram arbeidsplan for prosjektets fase
2.
Behandling:
På Grenlandsrådets møtet den 18. august 2008 ble rapport fra prosjektet Klimakutt i
Grenlands rapport fra prosjektets del I lagt fram til behandling.Videre ble det redegjort for at
det er behov for mer ressurser både økonomisk og kompetansemessige for å kunne
gjennomføre fase II. I prosjektgruppa er det stor vilje og
interesse for å bli med videre i fase II.
Følgende forslag om arbeidet frem mot prosjektet del II ble lagt fram:
- Mulighetsstudie for avfallshåndtering i Grenland gjennomføres som planlagt.
- Prosjektet avventer behandlingen av klima og energiplanene til Skien og Porsgrunn og disse
brukes videre inn i fase II.
- Etter møtet i Regiontinget i Grenland den 29. august 2008 startes arbeidet i arbeidsgruppene
og prosjektgruppen med gjennomføringsplan for fase II.
- Detaljert fremdriftsplan for fase II legges frem på det første
Grenlandsrådet etter jul dvs i jan-feb 2009.
Grenlandsrådet fattet følgende vedtak:
Grenlandsrådet er fornøyd med det arbeidet som til nå er gjort i prosjektet. Rapporten tatt til
orientering. Prosjektgruppen bes starte arbeidet med gjennomføringsplan for fase II i henhold
til fremlagte forslag.
Prosjektleder Solfrid Rui Slettebakken orienterer om status i prosjektet og la fram forslag til
plan for prosjektets fase 2.
Prosjektleder orienterte videre kort om prosjektets økonomi:
Fase 2 – prosjektet vil søke om ytterliggere ekstern finansiering. Større muligheter i denne
fasen pga. konkrete tiltak.
Vi har økonomi til å gjennomføre fase 2.
Rådet har behov for mer orientering om budsjett og regnskap før dette godkjennes.
Prosjektleder reiste spørsmålet om Grenlandsrådet bør uttale seg om gassrør-saken på dette
tidspunktet. Det ble ingen konkret drøfting av spørsmålet.
Vedtak:
Orienteringen tatt til etterretning.
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Grenlandsrådet godkjente arbeidsplan og fremdriftsplan slik denne ble fremlagt.
Prosjektet kommer tilbake til den økonomiske oversikten i et senere møte.
Sak 10/09 Møteplan 2009 for Grenlandsrådet og Regiontinget
Forslag til møteplan for 2009 ble lagt fram av Grenlandsrådets arbeidsutvalg.
Grenlandsråd 19. mai 2009 denne datoen flyttes/utgår og Regionting den 14. des. 2009 flyttes.
Arbeidsutvalget ser på nye datoer og sender ut ny møteplan til rådets medlemmer per e-post.

Sak 11/09 Eventuelt
Geir Arild Tønnessen: Skoleskyss – felles innspill fra kommunene til utarbeidelse av
anbud.
Dette bør tas opp i grenlandsrådet.
Forslag om at arbeidsutvalget ser nærmere på dette og kommer med forslag om uttalelse fra
Grenlandsrådet. Dette bør ses på i samråd med fylkeskommunen.
Vedtak: AU ser nærmere på dette og i samråd med fylkeskommunen utarbeider forslag til
uttalelse.
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